
 

 
 
 

 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - 2019 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE PRESENCIAL 

ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL – REABERTURA DAS INSCRIÇÕES E OUTRAS 
RETIFICAÇÕES 

 
      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, além de outras retificações: 

 
 O novo período de inscrições é de 22 a 25 de janeiro de 2019. 

 

 Seguem abaixo as novas datas: 

 1) No Anexo VII “CRONOGRAMA”, onde se lê: 

 

 

ETAPAS DO PROCESSO DATAS 

INSCRIÇÃO 
 07/12/2018 a 18/01/2019 

(último dia até às 16h) 

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 07 a 13/12/2018 

RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 17/12/2018 

DIVULGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E NÃO 

HOMOLOGADAS 
07/02/2019 

PRAZO PARA ENVIO/ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE DE 

INSCRIÇÕES JUNTO AO SECA 
08 e 11/02/2019 

DIVULGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E NÃO 

HOMOLOGADAS 
14/02/2019 

SELEÇÃO: ANÁLISE DA PROPOSTA DE TRABALHO E ENTREVISTA 18 a 21/02/2019 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 22/02/2019, a partir das 14h 

PRAZO PARA RECURSOS DA SELEÇÃO 25 e 26/02/2019 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO DA SELEÇÃO 11/03/2019, a partir das 14h 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 12/03/2019, a partir das 14h 

PERIODO DE MATRÍCULA DOS APROVADOS 13 a 15/03/2019 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUPLENTES PARA MATRÍCULA (SE 

FOR O CASO) 
19 e 20/03/2019 

MATRÍCULA DOS SUPLENTES 21 e 22/03/2019 

INÍCIO DO CURSO 02/04/2019 

 



Leia –se: 

 

 

2) No subitem “6.2. São documentos exigidos na inscrição”, fica suprimida a alínea “e”. Desta forma, 
onde se lê: 

a. Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 

b  Curriculum vitae atualizado; 

c. Carta de Intenção elaborada pelo candidato justificando a relação entre sua trajetória profissional 
contribuição do curso para a sua prática;  

d. Proposta de Trabalho, confeccionada em observação às seguintes orientações:  

A Proposta de Trabalho deve ser uma versão preliminar do tema do Trabalho de Conclusão do Curso 
– TCC, a ser trabalhado ao longo do processo formativo. Deve conter a definição clara do tema, sendo 
esse diretamente relacionado a área de Gestão da Atenção Básica em saúde, contemplando os 
seguintes itens: Título, Apresentação, Justificativa, Objetivos, Fundamentação teórica, Proposta 
metodológica, e Referências bibliográficas. Deverá conter em torno de com no máximo 6 páginas, 
escrito com fonte Arial ou Times New Roman 12, e espaço 1,5; 

           e. Certificado ou Declaração de Conclusão da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 
ENSP/Fiocruz; 

f.  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) juntamente com o 
comprovante de rendimento (contracheque atual) em que conste o cargo do servidor; OU resultado da 
análise do pedido de ISENÇÃO com seu nome em destaque. Não será aceito comprovante de pagamento 
no formato “agendamento de pagamento”. 

ETAPAS DO PROCESSO DATAS 

INSCRIÇÃO 
 22/01/2019 a 25/01/2019 

(último dia até às 16h) 

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 07 a 13/12/2018 

RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO 17/12/2018 

DIVULGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E NÃO 

HOMOLOGADAS 
12/02/2019 

PRAZO PARA ENVIO/ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTE DE 

INSCRIÇÕES JUNTO AO SECA 
13 e 14/02/2019 

DIVULGAÇÃO FINAL DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E NÃO 

HOMOLOGADAS 
18/02/2019 

SELEÇÃO: ANÁLISE DA PROPOSTA DE TRABALHO E ENTREVISTA 25 a 28/02/2019 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 07/03/2019, a partir das 14h 

PRAZO PARA RECURSOS DA SELEÇÃO 08 e 11/03/2019 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO DA SELEÇÃO 13/03/2019, a partir das 14h 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 13/03/2019, a partir das 14h 

PERIODO DE MATRÍCULA DOS APROVADOS 14, 15 e 18/03/2019 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUPLENTES PARA MATRÍCULA (SE 

FOR O CASO) 
20 e 21/03/2019 

MATRÍCULA DOS SUPLENTES 22 e 25/03/2019 

INÍCIO DO CURSO 02/04/2019 



Leia-se: 

a. Formulário Eletrônico de Inscrição assinado; 

b. Curriculum vitae atualizado; 

c. Carta de Intenção elaborada pelo candidato justificando a relação entre sua trajetória 
profissional e a contribuição do curso para a sua prática;  

d. Proposta de Trabalho, confeccionada em observação às seguintes orientações:  

A Proposta de Trabalho deve ser uma versão preliminar do tema do Trabalho de Conclusão do 
Curso – TCC, a ser trabalhado ao longo do processo formativo. Deve conter a definição clara do 
tema, sendo esse diretamente relacionado a área de Gestão da Atenção Básica em saúde, 
contemplando os seguintes itens: Título, Apresentação, Justificativa, Objetivos, Fundamentação 
teórica, Proposta metodológica, e Referências bibliográficas. Deverá conter em torno de com no 
máximo 6 páginas, escrito com fonte Arial ou Times New Roman 12, e espaço 1,5; 

 e. Certificado ou Declaração de Conclusão da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da                           
ENSP/Fiocruz; 

f.  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) 
juntamente com o comprovante de rendimento (contracheque atual) em que conste o cargo do 
servidor; OU resultado da análise do pedido de ISENÇÃO com seu nome em destaque. Não será 
aceito comprovante de pagamento no formato “agendamento de pagamento”. 

 
3) No subitem “9.1 Documentos exigidos na matrícula”, fica incluída a alínea “h”. Desta      forma, 
onde se lê: 

a. Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os 
candidatos que ainda não possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração de 
conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em papel timbrado, 
devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período de 
02 (dois) anos anteriores 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, deverá apresentar cópia   autenticada de 
seu diploma devidamente revalidado por universidade brasileira; 

b. Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade 
(frente e verso na mesma folha); 

c. Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número 
na carteira de identidade; 

d. 01 (uma) fotografia 3x4, recente, com o nome completo do candidato escrito no verso. Não 
serão aceitas fotos escaneadas; 

e. Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 
diploma de graduação; 

f. Termo de Compromisso (disponibilizado no Resultado Final); 

g. Termo de Autorização (disponibilizado no Resultado Final); 
 
Leia-se: 

a. Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma folha). Os 
candidatos que ainda não possuem diploma de graduação deverão apresentar declaração de 
conclusão de curso, informando data da colação de grau, já realizada, em papel timbrado, 
devidamente carimbada e assinada. A data desta declaração não poderá ultrapassar o período de 



02 (dois) anos anteriores 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, deverá apresentar cópia   autenticada de 
seu diploma devidamente revalidado por universidade brasileira; 

b. Fotocópia autenticada e legível da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade 
(frente e verso na mesma folha); 

c. Fotocópia legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso conste o número 
na carteira de identidade; 

d. 01 (uma) fotografia 3x4, recente, com o nome completo do candidato escrito no verso. Não 
serão aceitas fotos escaneadas; 

e. Fotocópia legível da certidão de casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 
diploma de graduação; 

f. Termo de Compromisso (disponibilizado no Resultado Final); 

g. Termo de Autorização (disponibilizado no Resultado Final); 

h. Certificado ou Declaração de Conclusão da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 
ENSP/Fiocruz; 
 
OBSERVAÇÕES: 

 O Certificado ou Declaração de Conclusão da Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 
ENSP/Fiocruz  QUE ERA EXIGIDO NA INSCRIÇÃO, SERÁ EXIGIDO NA MATRÍCULA; 

 

 Estão mantidas as demais regras do Edital. 

 
Publicado em, 22 de janeiro de 2019. 

Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP 


