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SELEÇÃO PARA O MESTRADO PROFISSIONAL EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM ÊNFASE NA 

ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - 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 SECA por meio do e-mail 

mestradoprofissionalensp@ensp.fiocruz.br ou comparecer pessoalmente no setor nos dias  14 e 18 de novembro de 2019.  

2) Caso verifique que seu nome consta na listagem divulgada de inscrição não homologada, o candidato deverá encaminhar a documentação faltante, 

anexada, para o e-mail mestradoprofissionalensp@ensp.fiocruz.br nos dias 14 e 18 de novembro de 2019, a fim de regularizar a sua situação. 

3) No dia 22 de novembro de 2019 será disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública > ENSP a listagem 

final dos candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não.  

4) Não serão fornecidas informações por telefone. 

 
 

 

 

14/11/2019 

N° de inscrição na 

Plataforma SIGA 
Nome do Candidato(a) Motivo ou documento não enviado 

142329 - 302019 
Alessandra Flores Gonçalves 

Requena 

Não apresentou comprovante de pagamento que atenda aos requisitos 

da Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 8.2, letra c. 

141612 – 302019 Analígia Santos Francisco 

Não apresentou comprovante de pagamento conforme subitem 8.2, letra 

c e Carta de Intenção conforme subitem 8.2, letra e que atenda aos 

requisitos da Chamada para Seleção Pública. 

142437 – 302019 Fabiana dos Santos 
Não apresentou comprovante de pagamento que atenda aos requisitos 

da Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 8.2, letra c. 

136862 - 302019 Mariana Pereira Nunes Fonseca 

Não apresentou diploma de graduação (frente e verso) que atenda aos 

requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 8.2, 

letra f. 
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136592 - 302019 Maximiano Geraldo Jorge 
Não apresentou Carta de Intenção conforme subitem 8.2, letra e que 

atenda aos requisitos da Chamada para Seleção Pública. 

142381 – 302019 Priscila da Silva Costa 
Não apresentou comprovante de pagamento que atenda aos requisitos 

da Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 8.2, letra c. 

141645 - 302019 Rafaela Sousa da Silva Cardoso 

Não apresentou diploma de graduação (frente e verso) que atenda aos 

requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 8.2, 

letra f. 

142285 – 302019 Renan Santos Lima  
Não apresentou comprovante de pagamento que atenda aos requisitos 

da Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 8.2, letra c. 

141630 – 302019 
Roberta Malafaia Carneiro da 

Cunha Monteiro 

Não apresentou diploma de graduação (frente e verso) que atenda aos 

requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 8.2, 

letra f. 


