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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO EM SAÚDE  

PROCESSO SELETIVO DE TUTORES 
 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS MATRICULADOS PARA A 2ª ETAPA 
(CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM EAD) 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria 
com os Ministérios da Saúde e da Educação, torna público, por meio deste instrumento de divulgação, o 
Aditivo de retificação da relação de candidatos com matricula confirmada, em ordem alfabética, para a 2ª 
etapa do processo de seleção de tutores-docentes do Curso de Especialização Gestão em Saúde, na 
modalidade a distância com momentos presenciais. 

A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, e, verificando a necessidade, resolve promover a seguinte 
retificação: 

Em “OBSERVAÇÕES IMPORTANTES”, onde se lê:  

 A SEGUNDA ETAPA consistirá na participação no Curso de Formação Pedagógica em EAD, 
exclusivamente pelos candidatos que foram selecionados na 1ª etapa e que tiveram a sua matrícula 
confirmada. Como parte do processo seletivo, esta segunda etapa possui caráter ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO e está prevista para ser realizada em dois períodos, dias 6 e 7/02/2020 e dias 12, 13 
e 14/02/2020, totalizando 40 (quarenta) horas, nas dependências da ENSP/Fiocruz - Rio de Janeiro. 

 O resultado final deste processo seletivo está previsto para ser divulgado, em ordem de classificação, 
a partir do dia 20/02/2019, no Portal EAD/ENSP/Fiocruz (www.ead.fiocruz.br ) e no Portal Ensino 
ENSP/Fiocruz (www.ensino.ensp.fiocruz.br ). 

Leia-se: 

 A SEGUNDA ETAPA consistirá na participação no Curso de Formação Pedagógica em EAD, 
exclusivamente pelos candidatos que foram selecionados na 1ª etapa e que tiveram a sua matrícula 
confirmada. Como parte do processo seletivo, esta segunda etapa possui caráter ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO e está prevista para ser realizada em dois períodos, dias 6 e 7/02/2020 e dias 12, 13 
e 14/02/2020, totalizando 40 (quarenta) horas, nas dependências da ENSP/Fiocruz - Rio de Janeiro. 

 O resultado final deste processo seletivo está previsto para ser divulgado, em ordem de classificação, 
a partir do dia 20/02/2020, no Portal EAD/ENSP/Fiocruz (www.ead.fiocruz.br ) e no Portal Ensino 
ENSP/Fiocruz (www.ensino.ensp.fiocruz.br ). 
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