
 
 
 
 
 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - 2019 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE PRESENCIAL 

 
ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL – REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

 
A Comissão de Seleção no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade, 
a conveniência e a oportunidade, resolve promover a reabertura das inscrições no 
período descrito abaixo: 
 

 O novo período de inscrições é de 07 a 11 de janeiro de 2019.  
 
 
Outras retificações decorrentes do novo período para as inscrições: 

1. No subitem “6.3. Homologação das inscrições”, letra “b”, onde se lê: 

b) No dia 25/01/2019 será disponibilizada na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) a relação 
preliminar dos candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não, com o motivo da não 
homologação; 

Leia-se:  

b) No dia 28/01/2019 será disponibilizada na Plataforma SIGALS (www.sigals.fiocruz.br) a relação 
preliminar dos candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não, com o motivo da não 
homologação; 

 

2. No subitem “6.3. Homologação das inscrições”, letra “c”, onde se lê: 

c) 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 de 25, 28 e 29/01/2019; 

Leia-se: 

c) 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 29 e 30/01/2019; 

 

3. No subitem “6.3. Homologação das inscrições”, letra “d”, onde se lê: 

d) 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 
de 25, 28 e 29/01/2019, a fim de regularizar a sua situação; 

Leia-se: 

d) 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 
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pseletivo@ensp.fiocruz.br ou entregá-la pessoalmente no Serviço de Gestão Acadêmica, nos dias  
29 e 30/01/2019, a fim de regularizar a sua situação; 

 
              Estão mantidas as demais regras do Edital. 
 

 
Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2019. 
Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP 
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