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CHAMADA ESPECIAL PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE CANDIDATOS EXTERNOS 

À ENSP E A FIOCRUZ EM DISCIPLINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA 
DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA (ENSP) – 2021.2  

 
Publicado em 3/8/2021 

 

DISCIPLINAS DO 2º SEMESTRE 

Segue abaixo, a lista completa das disciplinas ofertadas, que aceitam candidatos externos como 
Clientela. De acordo com o mencionado no item 2, CLIENTELA, desta Chamada, algumas disciplinas 
aceitam candidatos externos sob determinados critérios (conforme especificado na ementa de cada 
uma) e as vagas ocupadas seguem uma ordem de prioridade.     

 A Perspectiva Socioantropológica da Pesquisa Em Saúde: conceitos e métodos 

 Análise de Discurso: teoria e prática 

 Análise de Políticas e Sistemas de Saúde em Perspectiva Comparada 

 Análise de Situações de Saúde – Leituras Em Covid-19 

 Análise Ergonômica do Trabalho 

 Avaliação em Saúde 

 Bases Conceituais da Violência 

 Bioestatística Básica Usando o Ambiente Computacional R 

 Contribuições e Usos da Avaliação em Saúde para o Planejamento e Gestão  

 Corporalidade e Violência 

 Desastres, Vulnerabilidades e Biossegurança  

 Ecologias, Epistemologias e Promoção Emancipatória da Saúde 

 Educação, Saúde, Cultura e Sociedade 

 Emergências em Saúde Pública Vistas do Lado de Cá: as contribuições das ciências 
Humanas e Sociais. 

 Estudos de Integralidade: tópicos especiais de atenção básica 

 Leituras em Trabalho, Saúde, Corpo e Linguagem 

 Leituras Sobre Saúde, Trabalho e Marcadores Sociais da Diferença 

 Métodos e Técnicas em Análise de Situação de Saúde: decomposição de Taxas 

 Métodos Qualitativos na Pesquisa Social: técnicas de Investigação 

 Métodos Quantitativos 

 Organização do Cuidado e Práticas em Saúde 

 Planejamento e Gestão Estratégica em Saúde 

 Práticas de Pesquisa em Saúde Coletiva 

 Sofrimento Psicossocial e Cuidado em Saúde 

 Tópicos em Política de Medicamentos 

 Trabalho, Violências e Saúde: perspectivas contemporâneas 
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Para conhecimento das datas de início e término das disciplinas do Programa, os interessados 
deverão acessar a plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br > link Programas > Saúde Pública Ensp > 
Disciplinas > Segundo Semestre – 2021). 

1. INSCRIÇÃO 

De 9 a 20/8/2021. 

ANTES DE REALIZAR A INSCRIÇÃO ON LINE E INICIAR ESTE PROCESSO SELETIVO, O CANDIDATO 
DEVERÁ NECESSARIAMENTE CONHECER TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTA CHAMADA E 
CERTIFICAR-SE DE EFETIVAMENTE PREENCHER TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS SOB PENA DE 
EXCLUSÃO DO CERTAME 

A inscrição dos candidatos externos será realizada no mesmo período de matrícula em disciplinas 
oferecidas pelo Programa para os alunos dos Cursos de pós graduação Stricto Sensu Ensp. Entretanto, 
a confirmação da inscrição dos externos nas disciplinas, está condicionada às vagas disponíveis após a 
matrícula dos alunos Ensp. As disciplinas que contemplam candidatos externos em sua clientela, 
estão disponíveis para inscrição nesse período.  

No dia 25 de agosto de 2021 será disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br > 
link Inscrição > Saúde Pública ENSP) a relação das disciplinas com vagas disponíveis para 
candidatos externos. 

Os candidatos deverão preencher os campos obrigatórios do Formulário de Inscrição que estará 
disponível a partir do 1º dia de inscrição no link http://inscricao.ensp.fiocruz.br. Ao concluir sua 
inscrição será exibida mensagem de confirmação.   

Para as disciplinas com exigência de confirmação de pré-requisito será exigido do candidato (no ato 
do preenchimento do Formulário de Inscrição) o envio, através do campo de upload, do 
comprovante do pré-requisito solicitado na ementa da disciplina no formato PDF, com no máximo 
2MB.    

Observações: 
 

1. O preenchimento do Formulário de Inscrição deverá ser realizado impreterivelmente até às 12h 
do dia 20/8.  

2. Será permitida a inscrição em no máximo (2) disciplinas, sendo necessário o preenchimento do 
Formulário de Inscrição online para cada uma das disciplinas.  

3. Inscrições de candidatos em disciplinas com exigência de documento que comprove o pré-
requisito sem o envio do referido comprovante e inscrições de candidatos que não atendem o perfil 
da clientela da disciplina não serão aceitas. 

4. Para verificar a situação de sua inscrição, será necessário acessar o endereço 
http://inscricao.ensp.fiocruz.br. No caso de inscrição cancelada, será permitida a inscrição em outra 
disciplina com vaga disponível até às 12h do dia 20/8.   

5. O candidato poderá solicitar o cancelamento de inscrição em disciplina ou a sua substituição, 
desde que a solicitação seja feita até às 11h do dia 20/8.    

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
http://inscricao.ensp.fiocruz.br/
http://inscricao.ensp.fiocruz.br/
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2. CLIENTELA 

Para conhecimento da clientela nas disciplinas, os interessados deverão acessar a Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br > link Programas > Saúde Pública Ensp > Disciplinas > Segundo Semestre – 
2021) e observar atentamente a clientela mencionada no campo candidatos externos. Nem todas as 
disciplinas ofertadas na grade 2021.2 aceitam candidatos externos e algumas só os aceitam sob 
determinados critérios. 

Nas disciplinas que aceitam uma clientela mais ampla de candidatos externos (conforme especificado 
na ementa de cada uma), as vagas são ocupadas segundo a seguinte ordem de prioridade: 

1. alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu da ENSP/FIOCRUZ; 
2. alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu da FIOCRUZ; 
3. alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu de instituições públicas e/ou 

privadas; 
4. graduados. 

3. SELEÇÃO  

O candidato será selecionado com base nos critérios estabelecidos pela Coordenação do Programa e 
de acordo com o exigido na ementa da disciplina. A documentação dos candidatos com exigência de 
comprovação de pré-requisito será analisada pelo professor responsável. Caso haja mais candidatos 
do que vagas nas disciplinas, a análise da solicitação também será realizada pelo professor 
responsável que irá considerar o Currículo Lattes do candidato e a justificativa. A seleção será 
realizada entre os dias 30 e 31/8 (manhã). 

Resultado: O resultado será divulgado na plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br > link inscrição >  
Saúde Pública ENSP > Seleção). 

 
No dia 27 de agosto de 2021 (tarde) será disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br> 
link Inscrição > Saúde Pública ENSP > Seleção) a listagem preliminar dos candidatos selecionados. 
 
No dia 1 de setembro de 2021 (tarde) será disponibilizada na Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br> link Inscrição > Saúde Pública ENSP > Seleção) a listagem final dos 
candidatos selecionados. 
 
 
4. MATRÍCULA 

O candidato selecionado será automaticamente matriculado nas disciplinas. Em caso de desistência, 
o mesmo deverá entrar em contato com o Serviço de Gestão Acadêmica da Ensp (SECA) através de 
mensagem eletrônica para o secaexterno@ensp.fiocruz.br e identificar a disciplina em que foi 
selecionado.  
 
O candidato selecionado que desistir da disciplina deverá entrar em contato com o SECA no dia 2/9 
(manhã, até às 12h). O candidato desistente deverá aguardar a confirmação do recebimento do e-
mail pelo SECA até o dia 2/9 (tarde, até as 16h).  
 
 
 

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
mailto:secaexterno@ensp.fiocruz.br
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No dia 2/9 (tarde, até às 17h), a depender da lista de candidatos selecionados, podem ser 
convocados suplentes para o preenchimento das vagas, respeitando a ordem de classificação 
estabelecida pelo professor responsável. Os suplentes convocados deverão confirmar interesse no 
dia 3/9 (manhã, até às 12h).   

5. CERTIFICAÇÃO 

Será fornecida Declaração de Conclusão da disciplina para os alunos que apresentarem 75% de 
frequência nas aulas e o conceito mínimo exigido na avaliação (Conceito C, Regular, equivalente a 
notas entre 6 e 7,4) mediante solicitação do candidato através da conta de e-mail 
secaexterno@ensp.fiocruz.br 

6. INFORMAÇÕES 

Não fornecemos informações por telefone. A comunicação se dará, exclusivamente, por via 
remota através do e-mail secaexterno@ensp.fiocruz.br 

7 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

1) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de comunicados 
referentes a este processo seletivo no site da Plataforma SIGA (link Inscrição > Saúde 
Pública ENSP). 

 
2) As disciplinas se darão inicialmente de forma remota emergencial em virtude das incertezas 

da pandemia decorrente do corona vírus (COVID-19), bem como as determinações das 
autoridades competentes no que tange as políticas de isolamento social. Caso o quadro 
epidemiológico mude as aulas voltarão a ser presenciais. Na ocasião do retorno das 
atividades presenciais os alunos serão informados. 

 
3) Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Saúde Pública. 
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