
 

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 
ENSP/FIOCRUZ 2020 

Relação Preliminar de Candidatos(as) com Inscrição não Homologada 

OBSERVAÇÕES: 

1) Caso verifique que seu nome não consta em nenhuma das listagens divulgadas, o candidato deverá contatar o Serviço de Gestão Acadêmica pelo e-mail 
pseletivo@ensp.fiocruz.br ou comparecer pessoalmente no setor no período de 04 a 06/09/2019.  

2) Caso verifique que seu nome consta na listagem divulgada de inscrição não-homologada, o candidato deverá encaminhar a documentação faltante, em 
anexo, para o e-mail pseletivo@ensp.fiocruz.br ou entregá-la pessoalmente no Serviço de Gestão Acadêmica, no período de 04 a 06/09/2019, a fim de 
regularizar a sua situação. 

3) No dia 11/09/2019 será disponibilizada na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) e no Site de Ensino (ensino.ensp.fiocruz.br) a listagem final dos 
candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não e também o local da prova. 

4) Não serão fornecidas informações por telefone. 

CATEGORIA: ENFERMAGEM  

# NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO MOTIVO OU DOCUMENTO NÃO ENVIADO 

1 19.18980.162188 Crislânia de Araújo Rodrigues Comprovante de pagamento referente a taxa de 
inscrição, conforme subitem 6.2, letra “e” do Edital. 

2 19.18980.161276 Larissa Sudre Teixeira 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

3 19.18980.161936 Layla Correa Linhares 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

4 19.18980.162881 Leticia Silva Machado  Currículo atualizado, conforme subitem 6.2, letra “c” 
do Edital. 
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5 19.18980.162875 Maria Lucivane de Oliveira 

Diploma de graduação (frente e verso numa única 
folha) ou declaração de matrícula, informando a data 
da colação de grau prevista, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

6 19.18980.162689 Rodrigo Pinto Pimenta 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

7 19.18980.162837 Vitoria Cristina Rodrigues de Paiva 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

 

CATEGORIA: FARMÁCIA 

# NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO MOTIVO OU DOCUMENTO NÃO ENVIADO 

1 19.18980.162858 Gabriela de Castro Silva 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

2 19.18980.1622197 Ingrid Santiago Gomes Silva 

Diploma de graduação (frente e verso numa única 
folha) ou declaração de matrícula, informando a data 
da colação de grau prevista, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

3 19.18980.162941 Rayanne Lucia Cruz Ribeiro 

Diploma de graduação (frente e verso numa única 
folha) ou declaração de matrícula, informando a data 
da colação de grau prevista, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

CATEGORIA: NUTRIÇÃO 

# NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO MOTIVO OU DOCUMENTO NÃO ENVIADO 

1 19.18980.161769 Crislaine Gomes Cardoso Duarte 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

2 19.18980.162182 Daiana da Silva Ferreira 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 



 

CATEGORIA: PSICOLOGIA 

# NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO MOTIVO OU DOCUMENTO NÃO ENVIADO 

1 19.18980.162587 Aline Souza Rosa dos Santos 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

2 19.18980.161599 Flávia dos Santos de Lacerda 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

3 19.18980.162967 Larissa Arantes Rocha 

Diploma de graduação (frente e verso numa única 
folha) ou declaração de matrícula, informando a data 
da colação de grau prevista, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

4 19.18980.162598 Lecticia Vichi de Andrade Chavez 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

5 19.18980.161971 Lígia Christine Pereira Martins 

Currículo atualizado, Diploma de graduação (frente e 
verso numa única folha) ou declaração de matrícula, 
informando a data da colação de grau prevista, 
conforme subitem 6.2, letras “c” e “d” do Edital. 

6 19.18980.162189 Luísa Maiola de Araujo 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

7 19.18980.161558 Natália Almeida Nunes 

Diploma de graduação (frente e verso numa única 
folha) ou declaração de matrícula, informando a data 
da colação de grau prevista, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

8 19.18980.162760 Samara Gonçalves dos Santos Diploma de graduação (frente e verso numa única 
folha), conforme subitem 6.2, letra “d” do Edital. 

 

  



 

CATEGORIA: SERVIÇO SOCIAL 

# NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO MOTIVO OU DOCUMENTO NÃO ENVIADO 

5 19.18980.162820 Gabriel Henrique Campos Barbosa Santos 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

1 19.18980.161469 Gabriella de Oliveira Moraes 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

2 19.18980.162007 Juliane Manso da Rocha 
Declaração de matrícula com data prevista da colação 
de grau divergente, conforme subitem 6.2, letra “d” 
do Edital. 

4 19.18980.162596 Raphaelle da Gama Guimarães 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

3 19.18980.161989 Thais Candido de Oliveira 
Declaração de matrícula sem informação da data 
prevista da colação de grau, conforme subitem 6.2, 
letra “d” do Edital. 

 
 

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2019. 
Serviço de Gestão Acadêmica 
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