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CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA DOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

ACADÊMICOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM SAÚDE 

PÚBLICA E MEIO AMBIENTE DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO 

AROUCA (ENSP) – 2023 

 
RELAÇÃO DE CANDIDATOS SELECIONADOS – PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE 

 
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 e Meio 
Ambiente. 

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

 

 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE 
 

                                                                 (26 vagas) 
 

 
CANDIDATOS SELECIONADOS 

1 Anna Eduarda Oliveira Pires Gonçalves 

2 Sara Kahwage Sarmento 

3 Julyanne Dantas De Oliveira 

4 Aline Lima Gimenez Dos Santos 

5 Giulianna Tavares Dias De Araújo 

6 Ana Paula Sousa Macedo 

7 Guilherme De Souza Meireles 

8 Vinicius Alves Martins Farias 

9 Thaiane Soares Montandon 

10 Eric Lopes Gama 

11 Lucas Otavio Rosa De Souza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pseletivoss@ensp.fiocruz.br
http://www.ensp.fiocruz.br/


Serviço de Gestão Acadêmica - Rua Leopoldo Bulhões, 1.480, Térreo – Manguinhos-RJ – 21041-210 
E-mail: pseletivoss@ensp.fiocruz.br Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br 

2 

 

DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE 
 (20 vagas) 

 
 

CANDIDATOS SELECIONADOS 

1 Nina Cid Loureiro Pombo 

2 Gustavo Menezes Silva Damasceno* 

3 Lorena Oliveira Souza Soares 

4 Rafaella De Resende Marques 

5 Lillian Oliveira Pereira da Silva 

6 Juliana Aparecida Souza Da Paz 

7 Alessandra Brandão de Souza 

8 Julia Oliveira Comonian 

9 Erick Dias Campanelli 

*Candidato concorreu a vaga de cota, mas foi aprovado dentro do número de vagas de ampla concorrência 
 

 

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.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 09 
e 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. 
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 Documentos exigidos na matrícula: 

 
a) Diploma de graduação legível (frente e verso). i. Os candidatos que ainda não possuem diploma de 

graduação deverão apresentar declaração de conclusão de curso, digitalizada em formado PDF, 
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 ano anterior 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 autenticada de seu diploma devidamente 
revalidado por universidade brasileira; 

 
b) Carteira de Identidade (Registro Geral - RG) (frente e verso) em que conste o campo naturalidade e 

que não tenha prazo de validade.  
 

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

 
d) Fotografia 3x4 (recente, 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;  

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

 

 

Observações: As imagens dos documentos precisam estar nítidas; 
Os documentos citados nos itens f;g;h se encontram disponíveis para download no seguinte 
endereço: acesso.fiocruz.br 

 

  Serviço de Gestão Acadêmica 
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