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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS COM ÊNFASE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

ENSP/FIOCRUZ 2019 

 

Relação Preliminar de Candidatos(as) com Inscrição Não Homologada 
 

OBSERVAÇÕES: 
 
1) Caso verifique que seu nome não consta em nenhuma das listagens divulgadas, o candidato deverá contatar o Serviço de Gestão Acadêmica pelo e-
mail pseletivo@ensp.fiocruz.br ou comparecer pessoalmente no setor nos dias 11 e 12/03/2019. 
 
2) Caso verifique que seu nome consta na listagem divulgada de inscrição não-homologada, o candidato deverá encaminhar a documentação faltante, 
em anexo, para o e-mail pseletivo@ensp.fiocruz.br ou entregá-la pessoalmente no Serviço de Gestão Acadêmica, nos dias 11 e 12/03/2019, a fim de 
regularizar a sua situação. 
 
3) No dia 13/03/2019 será disponibilizado na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) a listagem final dos candidatos cujas inscrições foram 
homologadas ou não. 
 
4) Não serão fornecidas informações por telefone. 

 

N° de inscrição na 

Plataforma SIGA 
Nome do Candidato(a) Motivo ou documento não enviado 

19.18100.156492 Agatha da Silva Leal Santos 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.157032 Ana Carolina Bargas Rega 
Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso que atenda aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letra e. 

19.18100.156128 Angelica Maria Gonzalez Escobar 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 
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19.18100.157037 Cristina Figueiredo Silva Dias 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.155456 
Dayse Maria de Vasconcelos 

Rodrigues 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.155454 Denise Anjos de Oliveira 
Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso que atenda aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letra e. 

19.18100.155958 Deurimar de Oliveira Branco 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.157042 
Dougliane Marinho Mesquita 

Pereira 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.156114 Emanuele Menezes Correia 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.156279 Ferluciana Gonçalves dos Santos 
Não apresentou comprovante de vínculo institucional com o tempo de 
serviço que atenda aos requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letra 
f. 

19.18100.155773 
Fernanda Muniz do Nascimento 

Soares 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.156896 Flavia Alves Sabino 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.157024 Flávia de Abreu Cervone 
Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso que atenda aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letra e. 



3 
 

 

19.18100.155436 Kenia Oliveira Barbosa da Hora 

Não apresentou comprovante do pagamento da taxa de inscrição 
INTEGRAL via Guia de Recolhimento da União (GRU) ou 
comprovante do pagamento da taxa de inscrição com DESCONTO de 
50% (GRU) que atenda aos requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, 
letra g. 

19.18100.156250 Lilian Assis Barros Rocha 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 

informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 

de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 

requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.155951 Liliane Barbosa Rapozo 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.157459 Lorena Rodrigues de Sena 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.155503 Luiz Otavio Pereira dos Santos 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.156460 Márcia Cristina da Silva Gama 
Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso que atenda aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letra e. 

19.18100.157412 Marco Antonio de Oliveira Santos 
Não apresentou Curriculum vitae atualizado que atenda aos requisitos 
do Edital, conforme subitem 6.2, letra b. 

19.18100.156328 Maria Imaculada Diana Zavam 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.156225 
Mariana Cristina Mendes 

Almeida 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso que atenda aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letra e. 
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19.18100.156088 Mariza Barboza de Souza 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.155506 Marneide Santos Barcelos 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.155746 Michele Santos de Oliveira 
Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso que atenda aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letra e. 

19.18100.156614 
Pablícia Rodrigues do 

Nascimento Braga 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.157064 Paula Campos dos Reis 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.156737 Paulo Rodrigo Silva Santos 
Não apresentou comprovante de vínculo institucional com o tempo de 
serviço que atenda aos requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letra 
f. 

19.18100.155897 Raquel Silva dos Santos 

Não apresentou carta de Liberação da Instituição de Origem ou carta 
informando disponibilidade nos dias e horários do curso e comprovante 
de vínculo institucional com o tempo de serviço que atendam aos 
requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letras e; f. 

19.18100.156616 Tais Guimarães Tiburcio 
Não apresentou comprovante de vínculo institucional com o tempo de 
serviço que atenda aos requisitos do Edital, conforme subitem 6.2, letra 
f. 

 
 

Rio de Janeiro, 28/02/2019  
Serviço de Gestão Acadêmica 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Suellen Alves 


