
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MESTRADO ACADÊMICO 

EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA – 2023.1 

ESCOLA NACIONAL SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA – ENSP/FIOCRUZ 

 
Local, horário e informações sobre a Prova de Conhecimentos Específicos 

 

A Prova de Inglês, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 17/01/2023, no horário das 

9h30min às 13h30min. 

A prova ocorrerá no prédio: 

 Escola Politécnica da Saúde Joaquim Venâncio de Souza (2º andar). O Prédio é bem próximo ao da Ensp. 

Endereço: Rua Leopoldo Bulhões 1480 - Campus Manguinhos 

 

Observações para realização das provas: 

1 É recomendado o uso de máscara facial de proteção durante a prova (Plano de Convivência com a Covid-19 na 

Fiocruz – Em defesa da vida versão 4.4) 

2. Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de um documento original de identidade, 

com foto, a saber: Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, ou Carteira Funcional, ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, ou Carteira emitida pelas Secretarias de Segurança Pública e Militar, ou Carteira 

Nacional de Habilitação (modelo novo, com foto, dentro da validade), devendo o mesmo assinar a lista de 

presença.  

3. Será permitido o acesso dos candidatos às salas de provas com 30 minutos de antecedência. 

4. Decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova, não será permitida a entrada de candidatos retardatários, 

que serão considerados faltosos. Não será dada tolerância, após o horário previamente definido como 

encerramento, para o recolhimento das provas. Devem permanecer no recinto no mínimo 02 candidatos para 

finalização da prova.  

5. Os celulares deverão ser desligados e serão recolhidos pelo fiscal na entrada do candidato às salas de prova, 

juntamente com a identidade.  

6 – O caderno da prova deve ser preenchido a caneta esferográfica com tinta azul ou preta. Não será 

considerada prova feita a lápis. O candidato deverá devolver o caderno de provas juntamente com a entrega da 

folha de respostas.  

7 - A prova de conhecimentos específicos será corrigida sem a identificação do candidato. 

 

 

 



 

Nº Nº de inscrição Sala 

1 
ensp-F1CD4BE13390 

215 

2 
ensp-A890DB57E285 

215 

3 
ensp-451B6BD98D96 

215 

4 
ensp-F36837AF3104 

215 

5 
ensp-A2A86536B3B0 

215 

6 
ensp-0F75AE1725F0 

215 

7 
ensp-5D04186B6EEF 

215 

8 
ensp-6A14B1BDB516 

215 

9 
ensp-1CD2110A6813 

215 

10 
ensp-EABEB34A6F20 

215 

11 
ensp-5BA7E997DF0A 

215 

12 
ensp-0A4AAAF96FFF 

215 

13 
ensp-6D22122E5312 

215 

  

 

13/01/2023 

Serviço de Gestão Acadêmica 


