CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2017 - STRICTO SENSU
(EXCLUSIVA PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS A VAGAS DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE
PÚBLICA)

Período de inscrição para Mestrado e Doutorado: 22/06 a 18/07/2016
NOTAS:
1) Será considerado candidato estrangeiro aquele que não possua nacionalidade brasileira e
que não resida no Brasil, ou que tenha visto temporário de permanência no país;
2) Candidatos brasileiros com dupla nacionalidade devem se candidatar à Chamada de
Candidatos Brasileiros, em data a definir;
3) Candidatos estrangeiros com visto permanente devem se candidatar à Chamada de
Candidatos Brasileiros, em data a definir.
1. ORIENTAÇÕES GERAIS
A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ), por meio de acordos de
cooperação técnica com instituições e órgãos de governo de diversos países, contribui para o
desenvolvimento de sistemas, programas e políticas de saúde, em particular mediante a realização
de cursos e programas de formação em países Africanos de Língua Portuguesa e da América
Latina. Associada a essa estratégia, oferece, todos os anos, vagas para alunos estrangeiros em seus
programas de mestrado e doutorado acadêmicos, o que contribui para a qualificação e a formação
de profissionais de diversos países no campo da Saúde Pública, favorecendo um ambiente de
aprendizagem diverso e internacional em nossa Escola.
Alinhada aos princípios da Política de Relações Internacionais do Ministério da Saúde do Brasil e da
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a ENSP reforça seu compromisso com a qualificação e a
formação de profissionais em Saúde Pública mediante chamadas públicas de Mestrado e
Doutorado destinadas a candidatos oriundos de todos os países.
A ENSP não oferece bolsa de estudos e alojamento para esses candidatos. As aulas serão
ministradas em português.
Uma vez selecionado, o candidato deverá entrar em contato com o Centro de Relações
Internacionais em Saúde – CRIS/FIOCRUZ, com vistas a obter as informações dos trâmites
necessários junto à Embaixada ou ao Consulado Brasileiro em seu país e também junto à Polícia
Federal. Na chegada ao Brasil, após a matrícula, o aluno deverá se apresentar ao CRIS/FIOCRUZ
para orientações quanto ao seu status imigratório, procedimentos necessários após a chegada no
Brasil e registro de aluno estrangeiro.
2. O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA
O Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP (PPGEPI/ENSP)
credenciado pelo Conselho Federal de Educação, é ministrado em dois níveis – Mestrado e
Doutorado – e tem por objetivo a formação de pessoal qualificado para o exercício das atividades
de pesquisa, de magistério de ensino superior e profissionais no campo da epidemiologia e suas
interfaces com a Saúde Pública. Foi aprovado pela CAPES em 2007 e teve seus cursos de mestrado
e doutorado iniciados em 2008. O PPGEPI/ENSP está sediado na Escola Nacional de Saúde Pública
Sergio Arouca – ENSP, instituição de ensino, pesquisa e serviços de referência da Fundação

Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, cuja missão é formar e capacitar profissionais na área de
Saúde Pública e para o sistema de Ciência e Tecnologia. O PPGEPI/ENSP engloba o Doutorado, o
Mestrado Acadêmico e o Mestrado Profissional. Nesta Chamada estão sendo oferecidas vagas
para o Mestrado Acadêmico e Doutorado.
O Doutorado de Epidemiologia em Saúde Pública apresenta características tutoriais, com
orientadores credenciados pela Coordenação e inseridos em linhas de pesquisa reconhecidas pela
ENSP e grupos de pesquisa credenciados no CNPq.
As linhas de pesquisa oferecidas pelo programa são as seguintes:
A Construção do Conhecimento Epidemiológico e sua Aplicação às Práticas de Saúde
Avaliação de Políticas, Sistemas e Programas de Saúde
Avaliação de Serviços e Tecnologias em Saúde
Desigualdades Sociais, Modelos de Desenvolvimento e Saúde
Determinação e Controle de Endemias
Epidemiologia de Doenças Crônicas
Epidemiologia de Doenças Transmissíveis
Informação e Saúde
Modelagem Estatística, Matemática e Computacional Aplicadas à Saúde
Paleopatologia, Paleoparasitologia e Paleoepidemiologia
Saúde Indígena
Saúde Mental
Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente
Vigilância em Saúde Pública
As informações sobre as linhas e grupos de pesquisa da ENSP estão em:
http://www.ensp.fiocruz.br/portal–ensp/pesquisa/grupos-de-pesquisa/
O Mestrado Acadêmico objetiva o aprofundamento do conhecimento técnico-científico e
acadêmico, possibilitando a formação de docentes para o ensino superior, bem como o
desenvolvimento de competência para realizar pesquisas e desenvolver processos, produtos e
metodologia em áreas específicas.
As áreas de concentração do programa são as seguintes:
Epidemiologia das Doenças Transmissíveis
Seu objetivo é formar pesquisadores, docentes e gestores com sólido conhecimento acerca dos
processos ecológicos, evolutivos e sociais envolvidos na produção de epidemias e endemias de
doenças transmissíveis. Esses profissionais estarão capacitados a atuar em desenho de estudos
epidemiológicos, análise, planejamento e avaliação de estratégias de intervenção em doenças
transmissíveis e seus possíveis impactos em termos biológicos, sociais e demográficos.
Epidemiologia Geral
O conhecimento epidemiológico é essencial na configuração das práticas de saúde, tanto na
produção de informações acerca da situação de saúde da população como no teste de hipóteses
etiológicas e na avaliação de tecnologias médicas. Ele também é fundamental no sentido amplo da
informação, comunicação, prevenção e promoção da saúde. A epidemiologia opera, além dos seus
próprios conceitos, com conteúdos advindos de outros campos científicos. A área de concentração

está centrada na formação de profissionais em epidemiologia, capacitando-os também para
avaliar problemas de saúde em perspectiva crítica e interdisciplinar. São estudados: bases
conceituais e metodológicas da investigação de mecanismos relacionados à determinação dos
diferentes agravos à saúde na população; conceitos e técnicas que fundamentam o método
epidemiológico, com ênfase na causalidade de desfechos de saúde, estruturação, planejamento,
condução e análise dos dados de estudos epidemiológicos de observação, quase experimentais e
experimentais, suas vantagens e limitações metodológicas e a utilização de técnicas de validação e
reprodutibilidade e generalização de resultados. Esta área de concentração inclui uma vertente de
abordagens e investigações interdisciplinares sobre os problemas que emergem da construção e
da aplicação do conhecimento epidemiológico. Nela, são estudados: implicações socioculturais das
pesquisas epidemiológicas e os vínculos entre a epidemiologia e os estudos sociais de ciência e
tecnologia; a origem e as transformações dos conceitos de saúde, doença, epidemia, risco e
causalidade.
Epidemiologia, Etnicidade e Saúde
Está centrada na pesquisa e no ensino de temas interdisciplinares relacionados aos processos
saúde-doença em populações humanas étnica e culturalmente diferenciadas. A dimensão
temporal é um eixo norteador importante, buscando-se analisar populações tanto no passado
(abordagens paleopatológicas com ênfase nas infecções parasitárias) como no presente (estudos
epidemiológicos e antropológicos). Alguns tópicos de interesse incluem transição epidemiológica e
nutricional, distribuição geográfica e populacional de doenças, povos e comunidades tradicionais,
ambiente e território e identidade étnica e cultural. A área enfatiza abordagens e métodos
interdisciplinares nos campos da epidemiologia, paleopatologia, nutrição, antropologia, geografia,
demografia e história.
Métodos Quantitativos em Epidemiologia
Na área da saúde, especialmente na epidemiologia, o desenvolvimento de novas técnicas tem
dado impulso substancial à pesquisa, permitindo a adequada modelagem de problemas cada vez
mais complexos. A proposta desta área está centrada na interface entre a epidemiologia e os
métodos estatísticos, matemáticos e computacionais. Seus principais objetivos são: estimular a
formação de pesquisadores capazes de integrar os desenvolvimentos metodológicos oriundos
desses domínios do conhecimento à epidemiologia; fortalecer a capacidade analítica sobre a qual
se apoia grande parte das pesquisas epidemiológicas; introduzir o aluno na discussão dos
conceitos multidisciplinares relacionados à causalidade, particularmente aspectos dos desenhos
de estudos; aprofundar o estudo dos métodos modernos de modelagem que apoiam a análise dos
dados oriundos das pesquisas em epidemiologia; preparar recursos humanos para a docência e
pesquisa em saúde coletiva; e desenvolver no aluno a capacidade de participar no planejamento,
na implantação e na análise de estudos epidemiológicos.

3. CLIENTELA
O Doutorado é de natureza multiprofissional, sendo exigido dos candidatos curso superior
completo e, preferencialmente, título de mestre. Os candidatos não-portadores do título de
mestre deverão possuir uma produção científica relevante, que será avaliada pela Comissão de
Seleção.
O Mestrado é de natureza multiprofissional, sendo exigido dos candidatos curso superior
completo.

4. REGIME E DURAÇÃO
Regime de tempo integral, com duração mínima de 24 meses e máxima de 48 meses para o
Doutorado, e mínima de 12 meses e máxima de 24 meses para o Mestrado.

5. VAGAS
Serão oferecidas até 06 (seis) vagas para o Doutorado e até 07 (sete) vagas para o Mestrado. Os
alunos aprovados serão designados para orientadores credenciados nas áreas de concentração
pelo programa, de acordo com a sua linha de pesquisa e disponibilidade de vaga.
6. CRONOGRAMA
ETAPAS

PERÍODO

INSCRIÇÕES COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO 22/06 a 18/07/2016
VIA CORREIO ELETRÔNICO
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E 22/07, a partir das 14h, no site da Plataforma SIGA
NÃO-HOMOLOGADAS
1ª ETAPA ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA - 25/07 a 02/08
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 1ª ETAPA 19/08, a partir das 14h, no site da Plataforma SIGA
(CANDIDATOS APTOS À ENTREVISTA)
2ª ETAPA ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA - 22 a 29/08
ENTREVISTAS COM OS CANDIDATOS POR SKYPE
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

31/08, a partir das 14h, no site da Plataforma SIGA

MATRÍCULA

09 a 20/01/2017

7. INSCRIÇÃO
7.1 PARA CANDIDATOS AO DOUTORADO
Os candidatos estrangeiros interessados no Curso de Doutorado em Epidemiologia em Saúde
Pública devem preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Plataforma
Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Epidemiologia em Saúde Pública ENSP, o qual
posteriormente deverá ser impresso, assinado, digitalizado e encaminhado via correio eletrônico,

juntamente com a documentação exigida na inscrição (esta última em formato PDF), para
ceci@ensp.fiocruz.br. “O candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição a linha de pesquisa
de seu interesse”. Recomenda-se, para uma melhor comunicação, que o candidato envie os
documentos solicitados por provedor internacional como, por exemplo, o Gmail (por problemas
de compatibilidade do sistema, favor não enviar por hotmail.com nem yahoo.com).
Obrigatoriamente, no campo assunto, deverão constar única e exclusivamente as seguintes
palavras: Inscrição Internacional Stricto Sensu. Em caso de mensagens que totalizem mais de
20MB, recomenda-se o desdobramento dos arquivos em formato PDF em duas mensagens.
Documentação exigida para a inscrição:
(a) Passaporte válido, com foto e visto de entrada no Brasil, se cabível.
(b) Curriculum Vitae.
(c) Diploma e histórico escolar do curso de Graduação e do Mestrado: fotocópia legível
dos diplomas e do histórico escolar de graduação e do Mestrado (frente e verso) no
formato A4, com a autenticação da representação brasileira no país de origem do
candidato. É exigida a apresentação do histórico escolar e do diploma de Mestrado
somente para portadores do título de mestre. O diploma e histórico escolar de
graduação deverão estar acompanhados da “Carta de Reconhecimento de Título de
Ensino Superior”, emitida pela Instituição de Ensino a que se refere para os cursos que
têm duração inferior a quatro anos ou 2.700 horas.
(d) Pré-projeto: (letra tipo Arial, tamanho 12, espaço 1,5), no qual o candidato deverá
conter os seguintes tópicos: (a) página de rosto com o título da proposta, nome do
candidato, linha de pesquisa e possíveis orientadores na linha de pesquisa (sugerimos
consultar os currículos Lattes dos orientadores da linha de pesquisa); (b) introduçãoapresentação do problema a ser estudado, situando o tema de interesse dentro do
programa de epidemiologia em saúde pública e na linha de pesquisa escolhida; (c)
justificativa para o estudo da população indicada na proposta ou área geográfica ou
referencial teórico ou aplicação de uma nova metodologia, além das possíveis
contribuições esperadas para o campo da epidemiologia em saúde pública; (d) síntese
da metodologia; (e) referências bibliográficas consultadas (10-15 laudas); O campo
destinado ao resumo do plano de trabalho no formulário eletrônico de inscrição
disponível na Plataforma Siga NÃO DEVERÁ ser preenchido, sendo exigido o
encaminhamento do pré-projeto digitalizado em arquivo específico.
(e) Artigo científico publicado em revista indexada (no caso de artigo aceito será
necessário o comprovante do aceite) OU capítulo de livro publicado por editora
científica reconhecida.
(f) Apresentação de protocolo de inscrição no Certificado de Proficiência em Língua
Portuguesa
para
Estrangeiros
(CELPE-Bras
–
http://www.dce.mre.gov.br/estrangeiros/celpebras.php). A matrícula do candidato
estará condicionada à apresentação do certificado de aprovação do CELPE-Bras (nível
intermediário superior), dentro do prazo de validade de dois anos. O candidato que
tiver cursado a graduação ou o mestrado no Brasil poderá apresentar uma declaração à
Coordenação do Curso de Pós-Graduação pretendido, comprovando que o mesmo
possui conhecimento de língua portuguesa e condições para acompanhar as atividades
previstas. Candidatos oriundos de países de língua portuguesa estão dispensados do
exame.
(g) Apresentação de Certificado de Proficiência em Inglês: comprovante do exame do
TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 57-76, TOEFL PBT pontuação 485-530 e do
IELTS 5,0 a 6,0 dentro do prazo de validade de dois anos OU do protocolo de inscrição
para a realização desses exames (neste caso, o comprovante terá que ser apresentado

até à data da matrícula, caso o aluno seja aprovado; do contrário, o candidato NÃO
PODERÁ se matricular); Certificado do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge
(FCE, CAE e CPE). Documentos extraídos da rede mundial de computadores –
INTERNET estão dispensados da autenticação.
(h) Carta de Apresentação do Candidato, que aborde:
trajetória acadêmica e
profissional; motivos que levaram à escolha do tema e objeto de pesquisa; motivos
para fazer a pós-graduação na ENSP e na área de concentração específica indicada.
(i) Carta de recomendação, redigida por pessoa que tenha tido relação acadêmica e/ou
profissional com o candidato, que aborde: desde quando e em que circunstâncias
conheceu e acompanhou o candidato; experiência acadêmica e/ou profissional do
candidato; competência do candidato para a realização da pós-graduação stricto sensu
em questão.
Nota: Os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.

7.2 PARA CANDIDATOS AO MESTRADO
Os candidatos estrangeiros interessados no Curso de Mestrado em Epidemiologia em Saúde
Pública devem preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Plataforma
Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Epidemiologia em Saúde Pública ENSP, o qual
posteriormente deverá ser impresso, assinado, digitalizado e encaminhado via correio eletrônico,
juntamente com a documentação exigida na inscrição (esta última em formato PDF), para
ceci@ensp.fiocruz.br. “O candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição a área de
concentração de seu interesse”. Recomenda-se, para uma melhor comunicação, que o candidato
envie os documentos solicitados por provedor internacional como, por exemplo, o Gmail (por
problemas de compatibilidade do sistema, favor não enviar por hotmail.com nem yahoo.com).
Obrigatoriamente, no campo assunto, deverão constar única e exclusivamente as seguintes
palavras: Inscrição Internacional Stricto Sensu. Em caso de mensagens que totalizem mais de
20MB, recomenda-se o desdobramento dos arquivos em formato PDF em duas mensagens.
Documentação exigida para a inscrição:
(a)

Passaporte válido, com foto e visto de entrada no Brasil, se cabível.
Curriculum Vitae.
(c)
Diploma e histórico escolar do curso de Graduação: fotocópia legível do diploma e do
histórico escolar de graduação (frente e verso) no formato A4, com a autenticação da
representação brasileira no país de origem do candidato. Estes documentos deverão estar
acompanhados da “Carta de Reconhecimento de Título de Ensino Superior”, emitida pela
Instituição de Ensino a que se refere para os cursos que têm duração inferior a quatro
anos ou 2.700 horas.
(d)
Proposta de trabalho (letra tipo Arial, tamanho 12, espaço 1,5), que deverá conter os
seguintes tópicos: (a) página de rosto com o título da proposta, nome do candidato, área
de concentração; (b) introdução-apresentação do problema a ser estudado situando o
tema de interesse dentro de programa de epidemiologia em saúde pública e na área de
concentração escolhida; (c) justificativa para o estudo da população indicada na proposta
ou área geográfica ou referencial teórico ou aplicação de uma nova metodologia além das
possíveis contribuições esperadas para o campo da epidemiologia em saúde pública; (d)
síntese de metodologia; (e) referências bibliográficas consultadas (máximo 2000 palavras).
O campo destinado ao resumo do plano de trabalho no formulário eletrônico de inscrição
disponível na Plataforma Siga NÃO DEVERÁ ser preenchido, sendo exigido o
encaminhamento desta proposta de trabalho digitalizada em arquivo específico.
(b)

(e)

Apresentação de protocolo de inscrição no Certificado de Proficiência em Língua
Portuguesa
para
Estrangeiros
(CELPE-Bras
–
http://www.dce.mre.gov.br/estrangeiros/celpebras.php). A matrícula do candidato
estará condicionada à apresentação do certificado de aprovação do CELPE-Bras (nível
intermediário superior), dentro do prazo de validade de dois anos. O candidato que tiver
cursado a graduação ou o mestrado no Brasil poderá apresentar uma declaração à
Coordenação do Curso de Pós-Graduação pretendido, comprovando que o mesmo possui
conhecimento de língua portuguesa e condições para acompanhar as atividades previstas.
Candidatos oriundos de países de língua portuguesa estão dispensados do exame.
(f)
Apresentação de Certificado de Proficiência em Inglês: comprovante do exame do
TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 57-76, TOEFL PBT pontuação 485-530 e do
IELTS 5,0 a 6,0 dentro do prazo de validade de dois anos OU do protocolo de inscrição
para a realização desses exames (neste caso. o comprovante terá que ser apresentado
até à data da matrícula, caso o aluno seja aprovado; do contrário, o candidato NÃO
PODERÁ se matricular); Certificado do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE,
CAE e CPE). Documentos extraídos da rede mundial de computadores – INTERNET estão
dispensados da autenticação.
(g)
Carta de Apresentação do Candidato, que aborde:
trajetória acadêmica e
profissional; motivos que levaram à escolha do tema e objeto de pesquisa; motivos para
fazer a pós-graduação na ENSP e na área de concentração específica indicada.
(h)
Carta de recomendação, redigida por pessoa que tenha tido relação acadêmica e/ou
profissional com o candidato, que aborde: desde quando e em que circunstâncias
conheceu e acompanhou o candidato; experiência acadêmica e/ou profissional do
candidato; competência do candidato para a realização da pós-graduação stricto sensu em
questão.
Nota: Os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento da taxa de inscrição.

Orientações específicas para a inscrição
1) Para que a inscrição do candidato estrangeiro seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é
necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período de inscrição.
Inscrições com documentação incompleta não serão aceitas.
2) O candidato, ao enviar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela veracidade de
todas as informações postadas.
3) O candidato é responsável por providenciar o meio de comunicação on-line e por informar o
respectivo endereço eletrônico Skype no momento da inscrição.
4) O candidato que for aprovado na 1ª etapa deverá estar disponível para entrevista por Skype
(integrante da 2ª etapa) no endereço referido, no dia e horário da entrevista divulgados pelo
Programa.
5) Serão divulgadas pelo programa orientações gerais quanto à conexão. O candidato é
responsável por garantir banda de internet com velocidade compatível para emissão de som e

imagem em tempo real. O candidato responsabilizar-se-á por testar a conexão. O programa não
se responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato.
A relação nominal dos candidatos com inscrição homologada e não-homologadas será
disponibilizada no SIGA (link Inscrição) no dia 22 de julho de 2016.

8. SELEÇÃO
PARA CANDIDATOS AO DOUTORADO
1ª Etapa (eliminatória e classificatória): (peso 50%)
- Análise de Curriculum Vitae, carta de apresentação e de recomendação;
- Análise do pré-projeto;
- Análise do artigo.
A nota mínima exigida na 1ª etapa para passar à 2ª etapa é 7,0. Alunos com nota inferior serão
eliminados.
2ª Etapa (eliminatória e classificatória): (peso 50%)
- Entrevista pelo Skype (com gravação).
A nota mínima exigida na 2ª etapa é 7,0. Alunos com nota inferior serão eliminados.

PARA CANDIDATOS AO MESTRADO
1ª Etapa (eliminatória e classificatória): (peso 50%)
- Análise de Curriculum Vitae, carta de apresentação e de recomendação;
- Análise da proposta de trabalho.
A nota mínima exigida na 1ª etapa para passar à 2ª etapa é 7,0. Alunos com nota inferior serão
eliminados.
2ª Etapa (eliminatória e classificatória): (peso 50%)
- Entrevista pelo Skype (com gravação).
A nota mínima exigida na 2ª etapa é 7,0. Alunos com nota inferior serão eliminados.
Nota: A avaliação final relativa à aprovação dos candidatos será realizada pela Comissão de
Seleção, que emitirá as cartas de aceite individuais para os alunos selecionados.
Divulgação do resultado final: 31 de agosto, a partir das 14h, no site da Plataforma Siga
(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP > Seleção.

9. MATRÍCULA
O período de matrícula será de 09 a 20/01/2017. Os candidatos selecionados deverão enviar a
documentação exigida pelos Correios, na modalidade EMS (Serviço Postal Expresso), dentro do
período de matrícula, para o endereço constante neste documento. São documentos exigidos
nesta etapa:
(a) Diploma e histórico escolar do curso de graduação: fotocópia legível do diploma e do
histórico escolar de graduação (frente e verso) no formato A4. Para portadores do título de

Mestre será exigida a apresentação do diploma (frente e verso) e do histórico escolar do curso
de mestrado. Estes documentos devem ser encaminhados com a autenticação original da
representação brasileira no país de origem do candidato, contendo o selo da Embaixada e
assinatura da autoridade responsável. Exige-se a tradução juramentada desses documentos,
com exceção de candidatos oriundos de países de línguas portuguesa e espanhola.
(b) Apresentação de Certificado de Proficiência em Inglês: comprovante do exame do TOEFL
Internet-Based (iBT), com pontuação 57-76, TOEFL PBT pontuação de 485-530 e do IELTS 5,0 a
6,0, dentro do prazo de validade de dois anos; Certificado do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou
Cambridge (FCE, CAE e CPE). Documentos extraídos da rede mundial de computadores –
INTERNET estão dispensados da autenticação.
(c) Apresentação de certificado de aprovação no CELPE-Bras (nível intermediário superior),
dentro do prazo de validade de dois anos.
(d) Fotocópia autenticada e legível do Passaporte (com foto) e da folha de visto.
(e) Fotocópia da carteira de identificação.
(f) Duas fotografias 3x4 com data recente.
Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no formato A4.
O candidato deverá confirmar a data de sua chegada ao país através de mensagem eletrônica para
o SECA, e-mail secaepidemiologia@ensp.fiocruz.br, até o dia 31/01/2017. Recomenda-se a
chegada ao Brasil uma semana antes do início do curso.
É facultativo ao candidato efetuar a matrícula no primeiro dia de aula no Setor de Atendimento ao
Público do Serviço de Gestão Acadêmica (SECA).
10. ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO
Fundação Oswaldo Cruz
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
Serviço de Gestão Acadêmica (SECA)/Matrícula de Candidato Estrangeiro
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo
Manguinhos 21041-210
Rio de Janeiro – RJ / Brasil

11. DISPOSIÇÕES GERAIS
1) Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa.
2) Contatos em caso de dúvidas: secaepidemiologia@ensp.fiocruz.br, para dúvidas referentes à
documentação e aos prazos; e posgrad-epi@ensp.fiocruz.br, para dúvidas referentes aos
orientadores e às etapas do processo seletivo.

