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PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR 

ENSP/FIOCRUZ 2022 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

A Coordenação do Curso, no uso de suas atribuições, resolve prorrogar o prazo de inscrição até o dia 
25/11/2021, às 16h (horário de Brasília). 

Procedimentos para inscrição:  

O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Plataforma e 
para tanto, deve observar as instruções a seguir. Vale ressaltar que somente com o navegador Internet 
Explorer é possível o acesso à Plataforma SIGA.  

Clicar em “INSCRIÇÃO”, localizada na coluna à esquerda, depois em Modalidade: Presencial > Categoria: 
Residência > Unidade: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca > Residência Multiprofissional em 
Saúde do Trabalhador. O Edital para Seleção do Curso encontra-se na coluna “CHAMADA PÚBLICA”. Nesta 
mesma janela, na parte inferior, encontra-se o botão azul “INICIAR INSCRIÇÃO”. Na tela referente ao início 
da inscrição, o candidato deverá selecionar “ENSP – CURSO ESCOLHIDO”. Vale ressaltar que somente com 
o navegador Internet Explorer é possível o acesso à Plataforma SIGA. 

O simples preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e o pagamento da taxa de inscrição não 
significam que a inscrição para seleção do curso tenha sido efetivada. A inscrição será efetivada através 
do recebimento do crédito de pagamento e do recebimento dos documentos anexados no sistema. Não 
será admitido o envio de documentos de inscrição por outros meios. 

Para completar o processo de inscrição nesta seleção, o candidato deverá preencher o Formulário 
Eletrônico de Inscrição e anexar os documentos relacionados no Edital, subitem 4.2, digitalizados no 
Sistema para recebimento de documentos de inscrição para os cursos da ENSP. Cada arquivo deve estar 
em formato PDF e ter no máximo 4MB. 

Toda a documentação exigida e descrita no Edital, subitem 4.2, bem como o Formulário Eletrônico de 
Inscrição deve ser enviada através do link 

https://anexos.ensp.fiocruz.br/ 

OBSERVAÇÕES: 

 A inscrição deverá ser efetuada impreterivelmente até às 16 horas do dia 25/11/2021; 

 As instruções para emissão da GRU encontram-se no Anexo I do Edital;  

 Ficam mantidas as demais regras do edital; 

 A publicação das inscrições homologadas e não homologadas ocorrerá no dia 26/11/2021. 
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