
 1 

CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2016 - STRICTO SENSU 

EXCLUSIVA PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS RESIDENTES NO BRASIL COM 
VISTO TEMPORÁRIO E NÃO-ORIUNDOS DE PAÍSES MEMBROS DA UNIÃO DE 

NAÇÕES SUL-AMERICANAS (UNASUL) E DA COMUNIDADE DE PAÍSES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP) 

Período de inscrição para Mestrado e Doutorado: 15/06 a 17/07/2015 

 

REPUBLICAÇÃO DA CHAMADA PARA SELEÇÃO COM INCLUSÃO DE LINHA DE PESQUISA NO 
CURSO DE DOUTORADO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ), através de acordos de 
cooperação técnica com instituições e órgãos de governo de diversos países, contribui para o 
desenvolvimento de sistemas, programas e políticas de saúde, em particular através da realização 
de cursos e programas de formação em países Africanos de Língua Portuguesa e da América 
Latina, ajudando, assim, a construir, aprimorar e consolidar estratégias de atenção, vigilância e 
promoção da saúde nesses países. Associada a essa estratégia, oferece, todos os anos, vagas para 
alunos estrangeiros em seus programas de mestrado e doutorado acadêmicos, o que contribui 
não apenas com a qualificação e a formação de profissionais de diversos países no campo da 
Saúde Pública, como também constrói, de forma crescente a cada ano, um ambiente de 
aprendizagem cada vez mais diverso e internacional em nossa Escola. 

Alinhada aos princípios da Política de Relações Internacionais do Ministério da Saúde do Brasil e da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a ENSP reforça seu compromisso com a qualificação e a 
formação de profissionais em Saúde Pública, através da definição de uma Chamada destinada a 
candidatos estrangeiros residentes no Brasil com visto temporário e não-oriundos de países da 
União de Nações de Sul-Americanas (UNASUL) e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). Para esses dois grupos há Chamadas Específicas. 

     A ENSP não oferece bolsa de estudos e alojamento para esses candidatos. 

Uma vez selecionado, o candidato deverá entrar em contato com o Centro de Relações 
Internacionais em Saúde – CRIS/FIOCRUZ, com vistas a obter as informações dos trâmites 
necessários junto à Embaixada ou Consulado Brasileiro em seu país e à Polícia Federal. Na chegada 
ao Brasil, após a matrícula, o aluno deverá se apresentar ao CRIS/FIOCRUZ para orientações 
quanto ao seu status imigratório, procedimentos necessários após a chegada no Brasil e registro 
de aluno estrangeiro. 

 

2. PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA  

CANDIDATOS AO CURSO DE DOUTORADO  

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da ENSP (PPGSP/ENSP) foi criado em 1977, 
sendo um dos mais antigos da área. O PPGSP/ENSP está sediado na Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca – ENSP, instituição de ensino, pesquisa e serviços de referência da Fundação 
Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, cuja missão é formar e capacitar profissionais na área de 
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Saúde Pública e para o sistema de Ciência e Tecnologia. O PPGSP/ENSP engloba o Doutorado, o 
Mestrado Acadêmico e o Mestrado Profissional. 

O Doutorado em Saúde Pública tem como objetivo desenvolver o conhecimento científico, a 
capacidade de pesquisa e a habilidade docente. Apresenta característica semitutorial e exige a 
obtenção de créditos em disciplinas comuns. Os orientadores são credenciados pela CPG e estão 
inseridos em linhas de pesquisa da ENSP e grupos de pesquisa certificados pelo CNPq.  

     Serão oferecidas 04 vagas. As linhas de pesquisa com vagas disponíveis são as seguintes: 

 Assistência Farmacêutica 

 Determinação Social e Conflitos Territoriais em Cidades 

 Planejamento e Gestão em Saúde 

 Profissão e Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 
 
As informações sobre as linhas e grupos de pesquisa da ENSP estão em: 
http://www. ensp.fiocruz.br/portal-ensp/pesquisa/grupos-de-pesquisa/   
 
2.1. Inscrição: Os candidatos estrangeiros interessados no Curso de Doutorado do Programa de 
Saúde Pública devem preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da 
Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP, o qual 
posteriormente deverá ser impresso, assinado, escaneado e encaminhado via correio eletrônico, 
juntamente com a documentação exigida na inscrição (esta última em formato PDF), para 
ceci@ensp.fiocruz.br. Recomenda-se, para uma melhor comunicação, que o candidato envie os 
documentos solicitados por provedor internacional como, por exemplo, o Gmail (por problemas 
de compatibilidade do sistema, favor não enviar por hotmail.com e yahoo.com). 
Obrigatoriamente, no campo assunto deverão constar única e exclusivamente as seguintes 
palavras: Inscrição Internacional Stricto Sensu. Em caso de mensagens que totalizem mais de 
20MB, recomenda-se o desdobramento dos arquivos em formato PDF em duas mensagens. 
 
2.1.1. Documentação exigida para a inscrição: 

(a) Curriculum Vitae; 

(b) Diploma e histórico escolar do curso de graduação: fotocópia legível do diploma e do histórico 
escolar de graduação (frente e verso) no formato A4, com a autenticação da representação 
brasileira no país de origem do candidato. Estes documentos deverão estar acompanhados da 
“Carta de Reconhecimento de Título de Ensino Superior”, emitida pela Instituição de Ensino a que 
se refere para os cursos que têm duração inferior a quatro anos ou 2.700 horas; 

(c) Cópia integral de artigo científico ou publicação de livro ou capítulo de livro, ou registro de 
patente. No caso de artigo científico, deverá também ter sido publicado em revista classificada 
pelo WEBQualis da Capes como pertencente aos seguintes estratos: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 ou 
C. No caso de publicação de livro e/ou capítulo de livro, será exigida a publicação por editora 
reconhecida, ou editora científica/universitária em corpo editorial. No caso de artigo científico 
ainda não publicado, mas já aceito para publicação, deverá ser enviada a carta de aceite do 
periódico e cópia do artigo. Material didático não será aceito como publicação. 

(d) Apresentação de protocolo de inscrição no Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiras (CELPE-Bras – http://www.dce.mre.gov.br/estrangeiros/celpebras.php). A 
matrícula do candidato estará condicionada à apresentação do certificado de aprovação do 
CELPE-Bras (nível intermediário superior), dentro do prazo de validade de dois anos.  O 
candidato que tiver cursado a graduação ou o mestrado no Brasil poderá apresentar uma 

http://www.siga.fiocruz.br/
mailto:ceci@ensp.fiocruz.br
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Declaração à Coordenação do Curso de Pós-Graduação pretendido, comprovando que o mesmo 
possui conhecimento de língua portuguesa e condições para acompanhar as atividades previstas;  

(e) Plano de estudos (modelo anexo 1); 

(f) Carta de recomendação (modelo anexo 2);  

(g) Termo de compromisso (modelo anexo 3).   
Nota: Os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. 
 
2.1.2. Orientações específicas para a inscrição 

Para que a inscrição do candidato estrangeiro seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é 
necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período de inscrição. Inscrições 
com documentação incompleta não serão aceitas. 

A relação nominal dos candidatos homologados será disponibilizada no SIGA (link Inscrição) no 
período de 20 a 31 de julho de 2015. 
 
2.2. Seleção 

As provas de inglês e de conhecimentos gerais serão aplicadas online nas dependências da ENSP/ 
FIOCRUZ/ Campus Manguinhos na semana de 17 a 28 de agosto de 2015. A data e o horário da 
aplicação das provas serão definidos e divulgados no período de 03 a 14 de agosto de 2015 no site 
da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP > Seleção.  

(a) Prova de inglês: esta prova é baseada na compreensão de textos e terá duração máxima de 
três horas. É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de inglês, mas não será 
permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palm top, telefone celular, etc). 
Estarão dispensados aqueles que, no momento da inscrição, apresentarem cópia autenticada do 
TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 53-64, dentro do prazo de validade de dois anos; 
Certificado do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). Nota mínima para 
aprovação: 6 (seis). 

(b) Prova escrita de conhecimento específico: Os candidatos ao curso de Doutorado devem 
realizar prova escrita, constituída por duas questões gerais da Saúde Pública (valendo 5 pontos 
cada) formuladas em português e que deverão ser respondidas em português, com duração 
máxima de três horas. Nota mínima para aprovação: 7 (sete). 

Nota: A avaliação final relativa à aprovação dos candidatos será realizada pela Comissão de 
Seleção, que emitirá as cartas de aceite individuais para os alunos selecionados.  

Divulgação do resultado final: 11 de setembro de 2015, até às 12h, no site da Plataforma Siga 
(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP > Seleção 
 
2.3. Bibliografia da prova de conhecimentos gerais  

      VIANA, Ana Luiza D'ávila  e  DAL POZ, Mario Roberto. A reforma do sistema de saúde no Brasil e o 
Programa de Saúde da Família. Physis [online]. 1998, vol.8, n.2 [citado  2015-05-08], pp. 11-48 
 
VIACAVA F; UGÁ ALD; PORTO S; LAGUARDIA J; MOREIRA, RS. Avaliação de Desempenho de 
Sistemas de Saúde: Um Modelo de Análise. et. Al. Revista Ciência & Saúde Coletiva, vol. 17(4): 921-
934, 2012. 
 

http://www.siga.fiocruz.br/
http://www.siga.fiocruz.br/
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BARRETO, Mauricio Lima e CARMO, Eduardo Hage. Padrões de adoecimento e de morte da 
população brasileira: os renovados desafios para o Sistema Único de Saúde. Ciênc. saúde coletiva, 
vol.12 (Suplemento): 1179-1790, 2007. 
 
Observação: Os textos estão disponíveis em www.scielo.br 

 

 

 

 

 

2.4. Matrícula 

O período de matrícula será de 04 a 15/01/2016. Os candidatos selecionados deverão enviar a 
documentação exigida pelos Correios, na modalidade EMS (Serviço Postal Expresso), dentro do 
período de matrícula, para o endereço constante neste documento.  São documentos exigidos 
nesta etapa: 

(a) Diploma e histórico escolar do curso de graduação: fotocópia legível do diploma e do histórico 
escolar de graduação (frente e verso) no formato A4.  Estes documentos devem ser encaminhados 
com a autenticação original da representação brasileira no país de origem do candidato, 
contendo o selo da Embaixada e assinatura da autoridade responsável. Exige-se a tradução 
juramentada desses documentos, com exceção de candidatos oriundos de países de línguas 
portuguesa e espanhola; 

(b) Apresentação de certificado de aprovação no CELPE-Bras (nível intermediário superior), 
dentro do prazo de validade de dois anos; 

(c) Fotocópia autenticada e legível do Passaporte e da folha de visto; 

(d) Fotocópia da carteira de identificação; 

(e) Duas fotografias 3x4 com data recente. 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no formato A4. 

O candidato deverá confirmar a data de sua chegada ao país através de mensagem eletrônica ao 
SECA, para o e-mail doutoradosp@ensp.fiocruz.br, até o dia 29/01/2016. Recomenda-se a 
chegada ao Brasil uma semana antes do início do curso. 

É facultativo ao candidato efetuar a matrícula no primeiro dia de aula no Setor de Atendimento ao 
Público do Serviço de Gestão Acadêmica (SECA). 

 

ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica (SECA)/Matrícula de Candidato Estrangeiro no Curso de Doutorado 
em Saúde Pública 
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo 
Manguinhos 21041-210 
Rio de Janeiro – RJ / Brasil 
 
 

http://www.scielo.br/
mailto:sp@ensp.fiocruz.br
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3. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA 

3.1. CANDIDATOS AO CURSO DE MESTRADO  

O Programa de Pós-Graduação de Epidemiologia em Saúde Púbica, credenciado pelo Conselho 
Federal de Educação, é ministrado em dois níveis – Mestrado e Doutorado, e tem por objetivo a 
formação de pessoal qualificado para o exercício das atividades de pesquisa, de magistério de 
ensino superior e profissionais no campo da epidemiologia e suas interfaces com a saúde pública. 

O Mestrado Acadêmico objetiva o aprofundamento do conhecimento técnico-científico e 
acadêmico, possibilitando a formação de docentes para o ensino superior, bem como o 
desenvolvimento de competência para realizar pesquisas e desenvolver processos, produtos e 
metodologias em áreas específicas. 

     Serão oferecidas 04 vagas distribuídas nas seguintes áreas de concentração: 

Métodos Quantitativos em Epidemiologia    

Na área da saúde, especialmente na Epidemiologia, o desenvolvimento de novas técnicas vem 
dando um impulso substancial à pesquisa, permitindo a adequada modelagem de problemas cada 
vez mais complexos. A proposta desta área está centrada na interface entre a Epidemiologia e os 
métodos estatísticos, matemáticos e computacionais, e tem como principais objetivos estimular a 
formação de pesquisadores capazes de integrar os desenvolvimentos metodológicos oriundos 
desses domínios do conhecimento à Epidemiologia; fortalecer a capacidade analítica sobre a qual 
se apoia grande parte das pesquisas epidemiológicas; introduzir o aluno na discussão dos 
conceitos multidisciplinares relacionados à causalidade, particularmente aspectos dos desenhos 
de estudos; aprofundar o estudo dos métodos modernos de modelagem que apoiam a análise dos 
dados oriundos das pesquisas em epidemiologia; preparar recursos humanos para a docência e 
pesquisa em saúde coletiva; e desenvolver no aluno a capacidade de participar no planejamento, 
na implantação e na análise de estudos epidemiológicos. 
 
Epidemiologia, Etnicidade e Saúde   

Esta área de concentração está centrada na pesquisa e no ensino de temas interdisciplinares 
relacionados aos processos saúde-doença em populações humanas étnica e culturalmente 
diferenciadas. A dimensão temporal é um eixo norteador importante, buscando-se analisar 
populações tanto no passado (abordagens paleopatológicas com ênfase nas infecções parasitárias) 
como no presente (estudos epidemiológicos e antropológicos). Alguns tópicos de interesse 
incluem transição epidemiológica e nutricional, distribuição geográfica e populacional de doenças, 
povos e comunidades tradicionais, ambiente e território e identidade étnica e cultural. A área 
enfatiza abordagens e métodos interdisciplinares nos campos da Epidemiologia, Paleopatologia, 
Nutrição, Antropologia, Geografia, Demografia e História. 
 
Epidemiologia das Doenças Transmissíveis  

A área de Epidemiologia das Doenças Transmissíveis tem como objetivo formar pesquisadores, 
docentes e gestores com sólido conhecimento acerca dos processos ecológicos, evolutivos e 
sociais envolvidos na produção de epidemias e endemias de doenças transmissíveis. Esses 
profissionais estarão capacitados a atuar no desenho de estudos epidemiológicos, na análise, no 
planejamento e na avaliação de estratégias de intervenção em doenças transmissíveis e seus 
possíveis impactos em termos biológicos, sociais e demográficos. 

 
3.1.1. Clientela: O Mestrado é de natureza multiprofissional, sendo exigido dos candidatos curso 
superior completo. 
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3.1.2. Regime e Duração: Regime de tempo integral, com duração máxima de 24 meses. 
 
3.1.3. Inscrição: Os candidatos estrangeiros interessados no Curso de Mestrado do Programa de 
Epidemiologia em Saúde Pública devem preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível 
no site da Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Epidemiologia em Saúde 
Pública ENSP, o qual posteriormente deverá ser impresso, assinado, escaneado e encaminhado via 
correio eletrônico, juntamente com a documentação exigida na inscrição (esta última em formato 
PDF), para ceci@ensp.fiocruz.br. Recomenda-se, para uma melhor comunicação, que o candidato 
envie os documentos solicitados por provedor internacional como, por exemplo, o Gmail (por 
problemas de compatibilidade do sistema, favor não enviar por hotmail.com e yahoo.com).  
Obrigatoriamente, no campo assunto deverão constar única e exclusivamente as seguintes 
palavras: Inscrição Internacional Stricto Sensu. Em caso de mensagens que totalizem mais de 
20MB, recomenda-se o desdobramento dos arquivos em formato PDF em duas mensagens. 
 
3.1.3.1. Documentação exigida para a inscrição: 

(a) Curriculum Vitae; 

(b) Diploma e histórico escolar do curso de graduação: fotocópia legível do diploma e do histórico 
escolar de graduação (frente e verso) no formato A4 com a autenticação da representação 
brasileira no país de origem do candidato. Estes documentos deverão estar acompanhados da 
“Carta de Reconhecimento de Título de Ensino Superior”, emitida pela Instituição de Ensino a que 
se refere para os cursos que têm duração inferior a quatro anos ou 2.700 horas; 

(c) Apresentação de protocolo de inscrição no Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiras (CELPE-Bras – http://www.dce.mre.gov.br/estrangeiros/celpebras.php). A 
matrícula do candidato estará condicionada à apresentação do certificado de aprovação do 
CELPE-Bras (nível intermediário superior), dentro do prazo de validade de dois anos.  O 
candidato que tiver cursado a graduação no Brasil poderá apresentar uma declaração à 
Coordenação do Curso de Pós-Graduação pretendido, comprovando que o mesmo possui 
conhecimento de língua portuguesa e condições para acompanhar as atividades previstas;  

(d) Proposta de trabalho: deverá conter os seguintes tópicos: (a) página de rosto com o título da 
proposta, nome do candidato, área de concentração; (b) introdução - apresentação do problema a 
ser estudado, situando o tema de interesse dentro do programa de Epidemiologia em Saúde 
Pública e na área de concentração escolhida; (c) justificativa para o estudo da população indicada 
na proposta ou área geográfica ou referencial teórico ou aplicação de uma nova metodologia, 
além das possíveis contribuições esperadas para o campo da Epidemiologia em Saúde Pública; (d) 
síntese de metodologia; (e) referências bibliográficas consultadas (máximo 2.000 palavras);  

(e) Carta de recomendação (modelo anexo 1);  

(f) Termo de compromisso (modelo anexo 2).  
Nota: Os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento de taxa de inscrição. 
 
3.1.3.2. Orientações específicas para a inscrição 

Para que a inscrição do candidato estrangeiro seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é 
necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período de inscrição. Inscrições 
com documentação incompleta não serão aceitas. 
A relação nominal dos candidatos homologados será disponibilizada no SIGA (link Inscrição) no 
período de 20 a 31 de julho de 2015. 
 
3.1.4. Seleção 

http://www.siga.fiocruz.br/
mailto:ceci@ensp.fiocruz.br
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As provas de inglês e de conhecimentos gerais serão aplicadas online nas dependências da ENSP/ 
FIOCRUZ/ Campus Manguinhos na semana de 17 a 28 de agosto de 2015. A data e o horário de 
aplicação das provas serão definidos e divulgados no período de 03 a 14 de agosto de 2015 no site 
da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Epidemiologia em Saúde Pública ENSP 
> Seleção.  

(a) Prova de inglês: esta prova é baseada na compreensão de textos e terá duração máxima de 
três horas. É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de inglês, mas não será 
permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palm top, telefone celular, etc). 
Estarão dispensados aqueles que, no momento da inscrição, apresentarem cópia autenticada do 
TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 53-64, dentro do prazo de validade de dois anos; 
Certificado do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). Nota mínima para 
aprovação: 6 (seis). 

(b) Prova escrita de conhecimento específico: Os candidatos ao curso de Mestrado devem realizar 
prova escrita, com duração máxima de três horas, que constará de questões gerais relacionadas 
ao campo da Epidemiologia em Saúde Pública, incluindo conceitos básicos de matemática, visando 
avaliar as competências do candidato na compreensão dos conceitos epidemiológicos e 
interpretação de dados representados de diferentes formas - tabelas e gráficos (valendo 10 
pontos). Nota mínima para aprovação: 7 (sete). Somente os candidatos dispensados da prova de 
inglês ou aqueles considerados aptos na prova de língua estrangeira terão a prova de 
conhecimento específico corrigida. 

(c) Proposta de trabalho: análise da adequação da proposta de trabalho ao modelo recomendado. 
 
Nota: A avaliação final relativa à aprovação dos candidatos será realizada pela Comissão de 
Seleção, que emitirá as cartas de aceite individuais para os alunos selecionados. 
 
Divulgação do resultado final: 11 de setembro de 2015, até às 12h, no site da Plataforma Siga 
(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Epidemiologia em Saúde Pública ENSP > Seleção 
 

3.1.5. Bibliografia da prova de conhecimentos gerais de Epidemiologia para todas as áreas de 
concentração  

Livro texto de Epidemiologia Básica, capítulo referente a Medidas de Ocorrência de Doenças e 
Indicadores de Saúde. 

Barreto ML et al. Successes and failures in the control of infectious diseases in Brazil: social and 
environmental context, policies, interventions, and research needs. The Lancet, 377:1877-1889, 
2011. 

Schmidt MI et al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current challenges. 
The Lancet, 377:1949-1961, 2011. 

Kabad JF et al. Raça, cor e etnia em estudos epidemiológicos sobre populações brasileiras: revisão 
sistemática na base PubMed. Physis [online]. 2012, vol.22, n.3, pp.895-918. ISSN 0103-7331. 
Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312012000300004 
 
3.1.6. Matrícula 

O período de matrícula será de 04 a 15/01/2016. Os candidatos selecionados deverão enviar a 
documentação exigida pelos Correios, na modalidade EMS (Serviço Postal Expresso), dentro do 
período de matrícula, para o endereço constante neste documento.  São documentos exigidos 
nesta etapa: 

http://www.siga.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
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(a) Diploma e histórico escolar do curso de graduação: fotocópia legível do diploma e do histórico 
escolar de graduação (frente e verso) no formato A4.  Estes documentos devem ser encaminhados 
com a autenticação original da representação brasileira no país de origem do candidato 
contendo o selo da Embaixada e assinatura da autoridade responsável. Exige-se a tradução 
juramentada desses documentos, com exceção de candidatos oriundos de países de línguas 
portuguesa e espanhola; 

(b) Apresentação de certificado de aprovação no CELPE-Bras (nível intermediário superior), 
dentro do prazo de validade de dois anos; 

(c) Fotocópia autenticada e legível do Passaporte e da folha de visto; 

(d) Fotocópia da carteira de identificação; 

(e) Duas fotografias 3x4 com data recente. 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no formato A4. 

O candidato deverá confirmar a data de sua chegada ao país através de mensagem eletrônica ao 
SECA, para o e-mail secaepidemiologia@ensp.fiocruz.br, até o dia 29/01/2016. Recomenda-se a 
chegada ao Brasil uma semana antes do início do curso. 
É facultativo ao candidato efetuar a matrícula no primeiro dia de aula no Setor de Atendimento ao 
Público do Serviço de Gestão Acadêmica (SECA). 
 
ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica (SECA)/Matrícula de Candidato Estrangeiro no Curso de Mestrado 
em Epidemiologia em Saúde Pública 
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo 
Manguinhos 21041-210 
Rio de Janeiro – RJ / Brasil 
 

3.2. CANDIDATOS AO CURSO DE DOUTORADO  

O Programa de Pós-Graduação de Epidemiologia em Saúde Púbica, credenciado pelo Conselho 
Federal de Educação, é ministrado em dois níveis – Mestrado e Doutorado, e tem por objetivo a 
formação de pessoal qualificado para o exercício das atividades de pesquisa, de magistério de 
ensino superior e profissionais no campo da epidemiologia e suas interfaces com a saúde pública. 

O Doutorado de Epidemiologia em Saúde Pública apresenta características tutoriais, com 
orientadores credenciados pela Coordenação e inseridos em linhas de pesquisa reconhecidas pela 
ENSP e grupos de pesquisa credenciados no CNPq. 

     Serão oferecidas 05 vagas. As linhas de pesquisa com vagas disponíveis são as seguintes:  

 Avaliação de Serviços e Tecnologias em Saúde 

 Epidemiologia de Doenças Transmissíveis 

 Modelagem Estatística, Matemática e Computacional Aplicadas à Saúde 

 Paleopatologia, Paleoparasitologia e Paleoepidemiologia 
 
As informações sobre as linhas e grupos de pesquisa da ENSP estão em: 
http://www. ensp.fiocruz.br/portal-ensp/pesquisa/grupos-de-pesquisa/   
   

mailto:secaepidemiologia@ensp.fiocruz.br
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3.2.1. Regime e Duração: Regime de tempo integral, com duração máxima de 48 meses. 
 
3.2.2. Inscrição: Os candidatos estrangeiros interessados no Curso de Doutorado do Programa de 
Epidemiologia em Saúde Pública devem preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível 
no site da Plataforma Siga (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Epidemiologia em Saúde 
Pública ENSP, o qual posteriormente deverá ser impresso, assinado, escaneado e encaminhado via 
correio eletrônico, juntamente com a documentação exigida na inscrição (esta última em formato 
PDF), para ceci@ensp.fiocruz.br. Recomenda-se, para uma melhor comunicação, que o candidato 
envie os documentos solicitados por provedor internacional como, por exemplo, o Gmail (por 
problemas de compatibilidade do sistema, favor não enviar por hotmail.com e yahoo.com). 
Obrigatoriamente, no campo assunto deverão constar única e exclusivamente as seguintes 
palavras: Inscrição Internacional Stricto Sensu. Em caso de mensagens que totalizem mais de 
20MB, recomenda-se o desdobramento dos arquivos em formato PDF em duas mensagens. 
 
3.2.2.1. Documentação exigida para a inscrição: 

(a) Curriculum Vitae; 

(b) Diploma e histórico escolar do curso de graduação: fotocópia legível do diploma e do histórico 
escolar de graduação (frente e verso) no formato A4, com a autenticação da representação 
brasileira no país de origem do candidato. Estes documentos deverão estar acompanhados da 
“Carta de Reconhecimento de Título de Ensino Superior”, emitida pela Instituição de Ensino a que 
se refere para os cursos que têm duração inferior a quatro anos ou 2.700 horas; 

(c) Artigo científico: cópia integral de até cinco artigos mais relevantes publicados em revista que 
conste da base Qualis da CAPES (www.capes.gov.br/avaliacao/qualis), de livro e/ou capítulo de 
livro publicado por editora reconhecidamente científica/universitária com corpo editorial, a partir 
de 2010. No caso de trabalhos ainda não publicados, mas já aceitos para publicação, deverá ser 
enviada carta de aceite do periódico e cópia integral do artigo. Esta alternativa não se aplica a 
livros e capítulos de livros em vias de publicação. No caso de candidatos que concluíram o 
Mestrado nos 24 meses anteriores à inscrição para seleção do Doutorado, a banca poderá avaliar 
texto em formato de artigo científico pronto para submissão à periódico. Para estes casos será 
exigida à apresentação da fotocópia do Diploma de Mestrado e/ou Histórico Escolar/Ata da 
Defesa/Declaração de Conclusão do Mestrado. Não serão aceitos resumos de congresso científico 
nem resenhas; 

(d) Apresentação de protocolo de inscrição no Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiras (CELPE-Bras – http://www.dce.mre.gov.br/estrangeiros/celpebras.php). A 
matrícula do candidato estará condicionada à apresentação do certificado de aprovação do 
CELPE-Bras (nível intermediário superior), dentro do prazo de validade de dois anos. O candidato 
que tiver cursado a graduação ou o mestrado no Brasil poderá apresentar uma Declaração à 
Coordenação do Curso de Pós-Graduação pretendido, comprovando que o mesmo possui 
conhecimento de língua portuguesa e condições para acompanhar as atividades previstas;  

(e) Pré-projeto: deverá conter os seguintes tópicos: (a) página de rosto com o título da proposta, 
nome do candidato, linha de pesquisa e possíveis orientadores na linha de pesquisa (sugerimos 
consultar os currículos Lattes dos orientadores da linha de pesquisa); (b) introdução - 
apresentação do problema a ser estudado, situando o tema de interesse dentro do programa de 
Epidemiologia em Saúde Pública e na linha de pesquisa escolhida; (c) justificativa para o estudo da 
população indicada na proposta ou área geográfica ou referencial teórico ou aplicação de uma 
nova metodologia, além das possíveis contribuições esperadas para o campo da Epidemiologia em 
Saúde Pública; (d) síntese de metodologia; (e) referências bibliográficas consultadas (máximo 
2.000 palavras);  

http://www.siga.fiocruz.br/
mailto:ceci@ensp.fiocruz.br
http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis
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(f) Carta de recomendação (modelo anexo 2);  

(g) Termo de compromisso (modelo anexo 3).  

 
Nota: Os candidatos estrangeiros estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. 
 
3.2.2.2. Orientações específicas para a inscrição 

Para que a inscrição do candidato estrangeiro seja homologada, isto é, confirmada e aceita, é 
necessário o envio de toda a documentação exigida dentro do período de inscrição. Inscrições 
com documentação incompleta não serão aceitas. 
A relação nominal dos candidatos homologados será disponibilizada no SIGA (link Inscrição) no 
período de 20 a 31 de julho de 2015. 
 

 3.2.3. Seleção 
A prova de inglês será aplicada online nas dependências da ENSP/ FIOCRUZ/ Campus Manguinhos 
no período de 17 a 28 de agosto de 2015. A data e o horário de aplicação da prova serão definidos 
e divulgados no período de 03 a 14 de agosto de 2015 no site da Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Epidemiologia em Saúde Pública ENSP > Seleção.  

(a) Prova de inglês: esta prova é baseada na compreensão de textos e terá duração máxima de 
três horas. É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de inglês, mas não será 
permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palm top, telefone celular, etc). 
Estarão dispensados aqueles que, no momento da inscrição, apresentarem cópia autenticada do 
TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 53-64, dentro do prazo de validade de dois anos; 
Certificado do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). Nota mínima para 
aprovação: 6 (seis). 

(b) Pré-projeto: análise da viabilidade da proposta e adequação às linhas de pesquisas de atuação 
dos docentes do Programa de Pós-Graduação. Sugerimos que, em caso de dúvida quanto as linhas 
de pesquisas, o candidato entre em contato com a coordenação do Programa antes de efetuar a 
inscrição (posgrad-epi@ensp.fiocruz.br). 

Nota: A avaliação final relativa à aprovação dos candidatos será realizada pela Comissão de 
Seleção, que emitirá as cartas de aceite individuais para os alunos selecionados. 

 
Divulgação do resultado final: 11 de setembro de 2015, até às 12h, no site da Plataforma Siga 
(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Epidemiologia em Saúde Pública ENSP > Seleção 
 

3.2.4. Matrícula 
O período de matrícula será de 04 a 15/01/2016. Os candidatos selecionados deverão enviar a 
documentação exigida pelos Correios, na modalidade EMS (Serviço Postal Expresso), dentro do 
período de matrícula, para o endereço constante neste documento.  São documentos exigidos 
nesta etapa: 

(a) Diploma e histórico escolar do curso de graduação: fotocópia legível do diploma e do histórico 
escolar de graduação (frente e verso) no formato A4. Estes documentos devem ser encaminhados 
com a autenticação original da representação brasileira no país de origem do candidato 
contendo o selo da Embaixada e assinatura da autoridade responsável. Exige-se a tradução 
juramentada desses documentos, com exceção de candidatos oriundos de países de línguas 
portuguesa e espanhola; 

http://www.siga.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
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(b) Apresentação de certificado de aprovação no CELPE-Bras (nível intermediário superior), 
dentro do prazo de validade de dois anos; 

(c) Fotocópia autenticada e legível do Passaporte e da folha de visto; 

(d) Fotocópia da carteira de identificação; 

(e) Duas fotografias 3x4 com data recente. 
 
Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no formato A4. 
 
O candidato deverá confirmar a data de sua chegada ao país através de mensagem eletrônica ao 
SECA, para o e-mail secaepidemiologia@ensp.fiocruz.br, até o dia 29/01/2016. Recomenda-se a 
chegada ao Brasil uma semana antes do início do curso. 
É facultativo ao candidato efetuar a matrícula no primeiro dia de aula no Setor de Atendimento ao 
Público do Serviço de Gestão Acadêmica (SECA). 
 
ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
Fundação Oswaldo Cruz 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica (SECA)/Matrícula de Candidato Estrangeiro no Curso de Doutorado 
em Epidemiologia em Saúde Pública 
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo 
Manguinhos 21041-210 
Rio de Janeiro – RJ / Brasil 

mailto:secaepidemiologia@ensp.fiocruz.br
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 

PLANO DE ESTUDOS 

para candidatos estrangeiros aos Programas de Pós-Graduação 

(Mestrado e Doutorado)* 

 

1. Sobre o programa a ser realizado: 

a) Tópicos de interesse que pretende abordar em seus estudos: 

b) Assunto previsto para dissertação ou tese: 

2. Relevância dos estudos para desenvolvimento da área específica: 

3. Atividades em que pretende aplicar o conhecimento adquirido: 

 

Informações complementares: 

 

Nome do candidato: ____________________________________ 

Local: _____________________ 

Data: _____________________ 

Assinatura: __________________________ 

 

(*) Utilize folhas adicionais, caso necessário. 
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ANEXO 2 

 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO PARA CANDIDATOS 

 

Nome do candidato: 

Qualidades acadêmicas do candidato: 

Justificativas para a realização do Mestrado ou Doutorado no Brasil: 

Justificativas para a escolha da IES de destino do candidato: 

Nome de quem recomenda: 

Instituição: 

Titularidade: 

Local: 

Data: 

Assinatura de quem recomenda: 
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ANEXO 3  

 

TERMO DE COMPROMISSO 

DE BOLSISTA ESTRANGEIRO NO BRASIL 

 
Pelo presente Termo de Compromisso, eu, _______________________________________ 
___________________, de nacionalidade ________________, residente e domiciliado(a) na 
_________________________________________________, na cidade _____________, CEP 
__________, portador do CPF nº ___________, assumo, em caráter irrevogável, os compromissos 
e obrigações que se seguem: 
 
1. Seguir o curso e obedecer às regras da instituição; 

2. Dedicar-me integralmente ao curso; 

3. Não interromper o curso, antes de uma justificativa e de obter a prévia autorização da 

Coordenação do Programa e órgão financiador por escrito, após análise do pleito, sob pena de 

devolução de todas as parcelas recebidas, acrescidos de multa de 10% sobre o total do débito; 

4. Solicitar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, autorização para qualquer viagem 

relacionada ou não ao Plano de Estudos; 

5. Apresentar relatórios referentes às atividades desenvolvidas ao final de cada semestre escolar 

acompanhado do relatório do Orientador conforme modelo padrão das agências; 

6. Retornar ao país de origem tão logo termine o curso no Brasil, solicitando passagem de retorno 

com antecedência de 30 dias da data da viagem. 

 
Ao confirmar o presente Termo, declaro ciência de que a matrícula no curso poderá ser cancelada, 

pela infração a quaisquer condições aqui estipuladas. 

  
______________________________________________ 
Data 
 
______________________________________________ 
Assinatura do bolsista 
 
______________________________________________ 
Assinatura do Orientador 

 


