
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELEÇÃO PARA O MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

 FIOCRUZ – BRASÍLIA /DF - 2019 

 

 

Relação Preliminar de Candidatas 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 nos dias 10,11,12 e 13 de dezembro de 2018.    

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 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2018, a fim de regularizar a sua situação. 

3. No dia 18 de dezembro de 2018 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. 
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N° de inscrição na 

Plataforma SIGA 
Nome da Candidata Motivo ou documento não enviado 

130147-302018 Antonio Bosco Mascarenhas   
A carta de apresentação da Direção da Unidade/Instituição à qual o 

candidato está vinculado está sem o aceite da chefia   

130158-302018 Flaviene Alves do Prado  

Na carta de apresentação da Direção da Unidade/Instituição à qual a 

candidata está vinculada não ficou claro se a pessoa quem assinou 

corresponde a chefia   

129951-302018 Gabriela Rodrigues Marciano  

Na carta de apresentação da Direção da Unidade/Instituição à qual a 

candidata está vinculada não ficou claro a aprovação para a 

participação no curso. Na carta é mencionado um documento em 

anexo que não foi encaminhado  

130010-302018 Geni Francisco Cardoso   

Na carta de apresentação da Direção da Unidade/Instituição à qual a 

candidata está vinculada a chefia aprova apenas a participação no 

processo seletivo 

130130-302018 Gessika Cristina Cavalcante Frota  
 Faltou apresentar o verso do diploma de graduação  

 Comprovante de residência não está no nome da candidata  

130155-302018 Mabelle Varonilia Roque  Faltou apresentar diploma de graduação (frente e verso)   

130173-302018 Raissa Nascimento Leal   
Faltou carta de apresentação da Direção da Unidade/Instituição à qual 

a candidata está vinculada 

__ Renata Pereira Carvalho  Inscrição não concluída na Plataforma SIGA. 

130178-302018 Simone Barcelos dos Santos  
Na carta de apresentação da Direção da Unidade/Instituição à qual a 

candidata está vinculada não consta o aceite da chefia 

130031-302018 Sonaldo Marcos Vieira Barbosa  

Na carta de apresentação da Direção da Unidade/Instituição à qual o 

candidato está vinculado não consta o nome e/ou carimbo da chefia 

que assinou o documento  

130175-302018 Tâmara de Oliveira e Silva  
Faltou carta de apresentação da Direção da Unidade/Instituição à qual 

a candidata está vinculada 

130113-302018 Vitoria Régia dos Santos Souza 
Na carta de apresentação da Direção da Unidade/Instituição à qual a 

candidata está vinculada não consta o aceite da chefia 
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