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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, SAÚDE E RACISMO: A QUESTÃO NEGRA 
ENSP/FIOCRUZ 2020 

 
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 17 e 18/12/2019.  

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 17 e 18/12/2019, a fim de 
regularizar a sua situação. 

3) No dia 20/12/2019 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 

19.19499.166987 Aione 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. 

19.19499.165046 Alessandra Alves Silva Miranda da Silva 
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. 

19.19499.165384 Aline de Aquino Martins  
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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19.19499.164878 Anna Paula de Albuquerque Sales 
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. 

19.19499.166644 Bruna Maria 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. 

19.19499.167224 Cristiane Arigoni Braga da Silva 
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. 

19.19499.165678 Daniela Rogerio Mendes 
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. 

19.19499.166990 Fabiana Amorim da Silva 
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. 

19.19499.165387 Graziele Reginaldo da Costa 
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. 

19.19499.165882 Ivan Felipe Fernandes Gomes 
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. 

19.19499.165394 Janaina Moreno de Siqueira 
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. 

19.19499.165584 Jessica Nogueira Fagundes 
Não apresentou Declaração de disponibilidade (Conforme Anexo III) , 
conforme subitem 6.2, letra f. 

19.19499.165693 João Carlos de Oliveira 
Não apresentou Declaração de disponibilidade (Conforme Anexo III) 
e comprovante de rendimento (contracheque atual) em que conste 
o cargo do servidor , conforme subitem 6.2, letras “f” e “g”. 

19.19499.164733 Juliana Mascarenhas 
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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19.19499.166344 Lara Holmes de Rezende Serrano 
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. 

19.19499.166335 Leonardo Francisco 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. 

19.19499.166955 Luciene Gustavo Silva 
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. 

19.19499.166798 Marcia de Brito do Nascimento 
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. 

19.19499.167014 Maria Alice Cavalcante Barbosa 
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. 

19.19499.166579 Maria Graças Carvalho da Silva 
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. 

19.19499.165178 Marta Maria de Andrade Gomes 
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. 

19.19499.165448 Monica Dias Damasceno 
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. 

19.19499.166865 Núbia Brandão Martins 
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. 

19.19499.165731 Tainá Pereira Lima e Silva 
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. 

19.19499.165553 Taís 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. 
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19.19499.165756 Tamara Alicia Araya Fuentes* 
Diploma de graduação (frente e verso numa única folha) no formato 
A4, conforme subitem 10.1.1, letra “c” do Edital.  

19.19499.164746 Tatiane Farias da Rosa Silva 
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. 

19.19499.164890 Thayná Vanessa Matos Rolim 
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. 

19.19499.165610 Thuany Gomes Batista 
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. 

19.19499.166269 Vânia Cristina Quirino 
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. 

19.19499.167260 Viviane Silva Barbosa 

Não apresentou declaração de conclusão de curso, informando a data 
da colação de grau prevista, em papel timbrado, devidamente 
carimbada e assinada (a colação de grau deverá ser realizada antes 
do período de matrícula), conforme subitem 6.2, letra c. 

*Candidata estrangeira 

 
Rio de Janeiro, 16/12/2019 

Serviço de Gestão Acadêmica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Elaborado por Suellen Alves 


