
DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA - 2010 
(com alteração no item Inscrição) 
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OBJETIVOS DO CURSO 
 
O Doutorado em Ciências na área de Saúde Pública, credenciado pelo Conselho 
Federal de Educação, visa à formação de profissionais para atuar nas áreas de 
docência e pesquisa. 
 
 
LINHAS DE PESQUISA 
 
Alimentação e Nutrição  Assistência Farmacêutica  Avaliação de Políticas, Sistemas 
e Programas de Saúde  Avaliação de Serviços e Tecnologias de Saúde   Avaliação do 
Impacto sobre a Saúde dos Ecossistemas  Biossegurança e Ambiente   Construção 
do Conhecimento Epidemiológico Aplicado às Práticas de Saúde  Desenvolvimento, 
Estado e Saúde  Desigualdades Sociais, Modelos de Desenvolvimento e Saúde  
Determinação e Controle de Endemias  Direito, Saúde e Cidadania  Economia em 
Saúde  Educação e Comunicação em Saúde  Epidemiologia de Doenças 
Transmissíveis  Ética Aplicada e Bioética  Exposição a Agentes Químicos, Físicos e 
Biológicos e Efeitos Associados na Saúde Humana e Animal  Formulação e 
Implementação de Políticas Públicas e Saúde  Gênero e Saúde  Gestão Ambiental e 
Saúde  Habitação e Saúde  Informação e Saúde  Instituições, Participação e 
Controle Social  Pesquisa Clínica  Planejamento e Gestão em Saúde  Política e 
Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em Saúde  Políticas e Sistemas de 
Saúde em Perspectiva Comparada  Profissão e Gestão do Trabalho e da Educação 
em Saúde  Promoção da Saúde  Saneamento e Saúde Ambiental  Saúde da 
Mulher, da Criança e do Adolescente  Saúde e Trabalho  Toxicologia e Saúde  
Saúde Mental  Vigilância Epidemiológica  Vigilância Sanitária  Violência e Saúde 
 
 
ORIENTADORES E VAGAS 
 
A Coordenação de Pós-Graduação divulgará, a partir de 03 de agosto de 2009, a lista 
de docentes do programa com vagas de orientação de doutorado disponíveis para o 
ano de 2010, bem como suas respectivas linhas de pesquisa. 
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REGIME E DURAÇÃO 
 
Regime de tempo integral, com duração máxima de 48 meses. 
 
 
INSCRIÇÃO 
 
De 03 a 28 de agosto de 2009. 
 
Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site da 
Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP. Os 
candidatos interessados no curso deverão preencher o formulário eletrônico de 
inscrição, disponível no site da Plataforma, o qual posteriormente deverá ser 
impresso, assinado e encaminhado, via Correios, juntamente com os documentos 
listados a seguir, para o endereço constante neste documento: Os candidatos 
deverão, obrigatoriamente, indicar o nome do orientador pretendido. Não serão 
aceitas inscrições de candidatos que indicarem orientadores não-credenciados para 
orientação em 2010. 
 
 Curriculum Vitae criado na Plataforma Lattes-CNPq e impresso em formato RTF 

(www.cnpq.br). Para a impressão, o candidato deve entrar no módulo de 
atualização on line do Curriculum e exportar para arquivo RTF, marcar a opção 
“Selecionar Todos”. 

 Cópia integral de até cinco artigos publicados em revista que conste da base 
Qualis da CAPES (WWW.capes.gov.br), de livro e/ou capítulo de livro publicado 
por editora reconhecidamente científica/universitária com corpo editorial, a partir 
de 2004. No caso de trabalhos ainda não publicados, mas já aceitos para 
publicação, deverá ser enviada carta de aceite do periódico e cópia integral do 
artigo. Essa alternativa não se aplica a livros em vias de publicação. Não serão 
aceitos resumos de congresso científico nem resenhas. 

 Memorial (até 10 páginas, espaço duplo, letra corpo 12, fonte Arial ou Times New 
Roman), que deve ser composto de um texto de cunho biográfico a partir das 
informações apresentadas no Curriculum Vitae. Devem ser mencionados aspectos 
ligados à formação e experiência acadêmica e profissional, entre outros, 
enfocando suas inter-relações com o interesse em cursar o Doutorado e o 
anteprojeto de tese apresentado. 

 Anteprojeto de tese (até 20-25 páginas, espaço duplo, letra corpo 12), contendo 
introdução, objetivos, metodologia e referências bibliográficas. 

 Carta do candidato à Comissão de Seleção justificando a vinculação de seu projeto 
a uma linha de pesquisa da ENSP e a pertinência do tema ao campo da Saúde 
Pública. 

 Comprovante de pagamento. O pagamento referente ao processo seletivo inclui: 
(a) taxa de inscrição, no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais); (b) taxa 
referente à realização de prova de inglês, no valor de R$86,00 (oitenta e seis 
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reais); (c) taxa referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$2,50 (dois 
reais e cinquenta centavos); e (d) taxa administrativa, a ser paga por candidatos 
que optarem por realizar a prova de inglês em outras cidades que não o Rio de 
Janeiro, no valor de R$55,00 (cinquenta e cinco reais). Em tais casos, o candidato 
deverá efetuar o pagamento até o dia da prova diretamente na secretaria da filial 
da Cultura Inglesa na qual a mesma será aplicada. Todos os candidatos deverão 
informar, por escrito, o local de sua escolha para a realização da prova de inglês 
(ver opção de cidades a seguir) na versão impressa do formulário de inscrição 
emitido pelo SIGA. Quando não houver indicação do local pretendido, os 
candidatos serão automaticamente alocados para realizar a prova no Rio de 
Janeiro. Caso ocorra alteração quanto ao local de realização da prova, esta 
deverá ser informada até o dia 18 de setembro. Serão oferecidas provas, 
excepcionalmente, nas seguintes cidades: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), 
Brasília (DF), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG), Manaus 
(AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BH), São Paulo (SP), Vitória (ES). 

 
Existem três possibilidades excludentes de valores a serem pagos pelos candidatos 
via boleto bancário: 

 
1. taxa de inscrição + taxa referente à realização de prova de inglês; 
2. somente taxa de inscrição (para candidatos isentos da realização de prova de 
inglês); 
3. somente taxa referente à realização de prova de inglês (para candidatos isentos 
da taxa de inscrição). São considerados isentos de pagamento da taxa de inscrição 
servidores federais de órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, que deverão 
enviar, juntamente com os demais documentos exigidos na inscrição, fotocópia de 
contracheque recente identificando vínculo institucional e número de matrícula 
SIAPE. 

 
O candidato deverá escolher uma das opções supracitadas após finalizar o 
preenchimento do formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma 
SIGA. Após o pagamento do boleto, o candidato deverá enviar o original ou cópia 
do mesmo, juntamente com os demais documentos exigidos para a inscrição na 
seleção pública. Não será aceito comprovante de pagamento no formato 
“agendamento de pagamento”. 

 
Observações: 
1. Para que sua inscrição seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é necessário 

que a data de postagem de toda a documentação exigida seja até o último dia de 
inscrição. Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas. Será 
disponibilizada no SIGA (link Inscrição), no período de 03 de agosto a 22 de 
setembro de 2009, a relação nominal dos candidatos cujas inscrições foram 
homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone. 



2. Para o ingresso no Doutorado da ENSP não é exigido o título de mestre, ainda que 
este seja recomendado. 

3. As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 
 
 
SELEÇÃO DE ALUNOS BRASILEIROS 
 
Etapas: 

1. Prova de inglês (03/10/2009, das 9h às 12h), baseada na compreensão de textos. 
Nesta prova os candidatos serão considerados aptos ou não para ingressar no 
curso (nota mínima: 6 pontos). Estarão dispensados aqueles que, no momento da 
inscrição, apresentarem cópia autenticada do TOEFL Internet-Based (iBT), com 
pontuação 53-64, dentro do prazo de validade de dois anos; Certificado do 
Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). Ex-alunos ENSP 
com dissertação defendida que apresentarem comprovante de conclusão de 
curso (fotocópia do diploma ou declaração de conclusão) também estarão 
dispensados da prova, da mesma forma que candidatos aprovados na prova de 
inglês aplicada para a Turma 2009 nos Programas de Saúde Pública, Saúde Pública 
e Meio Ambiente e Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP, com nota mínima 
de 6 pontos. É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de 
inglês, mas não será permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos 
(tradutor, palm top, etc). A partir de 28 de setembro, os candidatos deverão 
consultar o site da Plataforma SIGA (link inscrição) para obter informação a 
respeito do local de realização da prova de inglês, e também no dia 08 de 
outubro, a partir das 14h, para conhecer o resultado desta prova (não serão 
fornecidas informações via telefone). 

2. Primeira avaliação, pela Comissão de Seleção, do Currículo Lattes, dos artigos, 
livros e/ou capítulos de livros e do anteprojeto para a aprovação nesta etapa. É 
necessária a comprovação da produção científica listada em seu currículo.  

3. Avaliação, pelo orientador em potencial, do anteprojeto apresentado pelo 
candidato. 

4. Segunda avaliação, pela Comissão de Seleção, do Currículo Lattes e do 
anteprojeto. 

5. Entrevista com os candidatos considerados aptos nas etapas anteriores que será 
agendada no período de 16 a 27 de novembro de 2009. 

 
Divulgação do resultado final: 09 de dezembro de 2009 (a partir das 14h). 
 
Observações: 
1. Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de Cédula 

Oficial de Identidade, ou Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, ou 
Carteira Funcional (somente da Fiocruz), ou Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo, com foto), ou 
Passaporte (no caso de estrangeiros residentes no Brasil). 



2. A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados ficará 
disponível para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado final da 
seleção. 

OBSERVAÇÃO GERAL: Casos omissos serão analisados pela Coordenação de Pós-
Graduação. 
 
 
SELEÇÃO DE ALUNOS ESTRANGEIROS 
 
Informações sobre a seleção de alunos estrangeiros poderão ser obtidas no site da 
ENSP (http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/cooperacao-

internacional/informacoes/selecao_candidatos_estrangeiros_2010.pdf). 

Observação: Os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento da taxa de 
inscrição. 
 
 
MATRÍCULA 
 
O período de matrícula será de 14/12/2009 a 08/01/2010. Os candidatos 
selecionados deverão enviar a documentação exigida para o Serviço de Gestão 
Acadêmica. São documentos exigidos nesta etapa: 
 
 fotocópia autenticada do diploma de graduação (frente e verso). Os candidatos 

que ainda não possuem Diploma de Graduação deverão apresentar declaração de 
conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em papel 
timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não poderá 
ultrapassar o período de 02 anos anteriores à data de divulgação do presente 
documento. Neste caso, será necessária a apresentação de declaração em que 
também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data de sua 
publicação no Diário Oficial da União; 

 fotocópia autenticada da Carteira de Identidade (frente e verso); 
 fotocópia autenticada do CPF (frente e verso); 
 duas fotografias 3x4; 
 fotocópia da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma de graduação. 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 
 
 
BOLSAS DE ESTUDO E HOSPEDAGEM 
 
O Programa de Doutorado dispõe de um número limitado de bolsas de estudo, a 
serem distribuídas segundo critérios das agências financiadoras (CNPq, Capes e 
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outras). Não é assegurado que todos os alunos venham a ser contemplados. Os 
candidatos estrangeiros devem ter as bolsas asseguradas em seus países de origem. 
A Fiocruz não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou 
países. 
 
 
ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica - SECA 
Rua Leopoldo Bulhões, 1.480 - Térreo 
21041-210 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
Ligação gratuita: 08000-230085 
Tel.: (21) 2598-2557 e 2598-2558 
Horário de atendimento ao público: 8h às 16h 
e-mail: seca@ensp.fiocruz.br 
Site: http://www.ensp.fiocruz.br 
 


