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CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

ACADÊMICOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

SÉRGIO AROUCA (ENSP) – 2023 

 
RELAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS – PROGRAMA EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE 

PÚBLICA 

 
Publicado em 29 de novembro de 2022. 

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
torna pública, por meio deste instrumento de divulgação, a relação de candidatos selecionados, 
em ordem de classificação, no processo de seleção para o preenchimento das vagas para o 
Mestrado e Doutorado Acadêmicos do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública. 

Os candidatos selecionados devem cumprir rigorosamente todos procedimentos para 
efetivação da matrícula, descritos neste documento. 

 

MESTRADO ACADÊMICO EM EPIDEMIOLOGIA SAÚDE PÚBLICA 
(16 Vagas) 

 

 
CANDIDATOS SELECIONADOS 

1 Talita Teresa do Carmo 

2 Isabela da Costa Gaspar da Silva 

3 Isabela Freitas Vaz 

4 Karine da Silva Moreno Inácio Barreto 

5 Mariana Claudia Rodrigues Mota 

6 Natália Ferreira Zanuto 

 

DOUTORADO EM EPIDEMIOLOGIA SAÚDE PÚBLICA 
(24 Vagas) 

 
 

CANDIDATOS SELECIONADOS 

1 Léa de Freitas Amaral 

2 Júlia Birnie Farias 

3 Denise Eliziana de Souza 

4 Joice Ferreira Cunha 

5 Mariana Jorge De Queiroz 

6 Amanda Amorim Tomaz 

7 Joyker Pecanha Gomes 
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Procedimentos de matrícula: 

Cada candidato deverá realizar a matrícula, exclusivamente via internet, ANEXANDO os 

documentos exigidos, DIGITALIZADOS, por meio do endereço eletrônico abaixo: 

 

Acesso Fiocruz (acesso.fiocruz.br) 

 

A documentação deverá ser DIGITALIZADA em formato PDF, não devendo exceder o limite 

total de 5 (cinco) megabytes por documento.  

Os candidatos selecionados deverão enviar os documentos exigidos na matrícula nos dias 9 a 

13/01/2023. 

OBSERVAÇÕES: 

 O envio dos documentos deverá ser efetuado impreterivelmente até 16:30 (horário de Brasília) 

do dia 13/01/2023; 

 Antes de iniciar o envio dos documentos, o candidato deverá ficar atento ao prazo de 

encerramento (dia e hora) estabelecido neste documento. O procedimento de anexação dos 

documentos poderá ser interrompido automaticamente e o candidato não conseguirá anexar 

todos os documentos exigidos; 

 Em caso de falta de documentação exigida na Chamada Pública, e no presente documento, para 

realização da matricula o procedimento não será realizado. 

 

Documentos exigidos na matrícula: 

a) Diploma de graduação legível (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, emitida pela instituição do candidato, em papel timbrado, 

devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o 

período de um (01) ano 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. No caso de 

candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, este deverá apresentar cópia de seu 

diploma devidamente revalidado por universidade brasileira; 

b) Carteira de Identidade do tipo Registro Geral (RG) em que conste o campo naturalidade 
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(frente e verso) e que não tenha prazo de validade; 

c) CPF (frente e verso). Dispensado caso conste o número na Carteira de Identidade; 

d) Fotografia 3x4 - face frontal de fundo branco - (um arquivo); 

e) Certidão de Casamento, em caso de mudança de nome em relação ao diploma de graduação 

e ao RG apresentado; 

f) Declaração de Veracidade das Informações e Autenticidade dos documentos apresentados 

(escrita de próprio punho e enviada em PDF); 

g) Termo de Autorização (Enviar documento na íntegra); 

h) Termo de Compromisso (Enviar documento na íntegra). 

Observação: as imagens dos documentos precisam estar NÍTIDAS E LEGÍVEIS; 

Os documentos citados nos itens f), g) e h), se encontram disponíveis para download no 

seguinte endereço: acesso.fiocruz.br >Serviços Fiocruz> Ensino>Minhas Inscrições (selecionar 

inscrição) >Pedido de Matrícula. 
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