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Chamada para a Seleção do Mestrado Profissional 

ENSP/FIOCRUZ/IPEA 

 

No Brasil a expansão e a melhoria da qualidade dos serviços, políticas e 
programas na área social têm exigido dos gestores públicos conhecimento 
histórico e teórico sobre o campo do desenvolvimento e suas relações com as 
políticas públicas, assim como dos métodos, ferramentas e instrumentos que 
operacionalizam esses conceitos na gestão das políticas. 

Com o propósito de atender a essas necessidades de formação e qualificação 
da gestão pública, a Escola Nacional de Saúde Pública – ENSP/FIOCRUZ e 
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA,  estabeleceram uma 
parceria para oferecer um Mestrado Profissional em Desenvolvimento e 
Políticas Públicas. 

Coordenação do Curso: Prof. Dr. José Mendes Ribeiro (ENSP/FIOCRUZ) e 
Prof. Dr. Mário Lisboa Theodoro (IPEA). 

 

OBJETIVO DO CURSO: 

O objetivo do curso é fortalecer, no contexto brasileiro, a capacidade de gestão 
pública nos vários setores envolvidos na área de desenvolvimento, por meio de 
formação teórica e capacitação técnica de gestores que atuam no campo da 
formulação, implementação, análise e avaliação de políticas públicas. 

 

CLIENTELA: 

 
O curso é dirigido aos profissionais do setor público federal brasileiro que, 
sendo portadores de diploma de curso de graduação reconhecido pelo 
Ministério da Educação e Cultura – MEC, estejam lotados em Ministérios e 
Secretarias Especiais em nível de Ministério e, nestes órgãos, atuem na 
formulação, gestão, implementação, avaliação e regulação de políticas 
públicas. Como os alunos do Curso terão que lidar como softwares como word 
e excel, recomenda-se que os candidatos tenham noções básicas do 
funcionamento destes programas. 
 
VAGAS: Serão oferecidas 30 vagas. 
 
ESTRUTURA, REGIME E DURAÇÃO DO CURSO:  
 
O curso terá carga horária de 1.440 horas, em regime de dedicação parcial, 
com duração de 24 (vinte e quatro) meses, sendo 12 (doze) meses de período 
letivo; e 12 (doze) meses para a elaboração da dissertação (que inclui 
atividades que exigem a presença dos alunos em encontros mensais) e defesa 
da dissertação. 
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O curso está organizado em quatro unidades: I) Teoria e História do 
Desenvolvimento; II) Políticas Públicas e Gestão; III) Metodologia de Pesquisa; 
IV) Conferências e Painéis Temáticos. 
 
As aulas serão ministradas em Brasília, com periodicidade semanal, nos 
seguintes dias: quarta-feira (noite), quinta-feira (noite), sexta-feira (manhã e 
tarde). 
 
Local: Fiocruz Brasília. Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro 
(Universidade de Brasília), Gleba A, SG10, térreo, CEP: 70.910-900.  
 
PROCESSO SELETIVO: 
 
1) Inscrição:  
 
As inscrições estarão abertas de 18 de junho de 2010 a 23 de julho de 2010.  
 
Todas as informações referentes às inscrições poderão ser obtidas no site da 
Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Publica ENSP. 
 
Os candidatos interessados deverão preencher o formulário eletrônico de 
inscrição, disponível no site da Plataforma SIGA, o qual posteriormente deverá 
ser impresso, assinado e encaminhado, via Correios por Sedex 10, juntamente 
com os documentos listados a seguir, para o Serviço de Gestão Acadêmica da 
ENSP – SECA, Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Térreo – Manguinhos – 21041-
210 – Rio de Janeiro – RJ. 
 
Documentos necessários para inscrição: 

•  Curriculum Vitae em formato livre; 
 

• Proposta preliminar de trabalho, com no máximo 5 páginas, na qual 
deverá ser explicitada a problematização do estudo, o objeto de 
pesquisa que será  desenvolvido e a contribuição que esta proposta 
trará para a gestão pública; 

 
• Ofício do dirigente da Instituição ou da Unidade de vínculo do candidato, 

com o compromisso da liberação do aluno para participar de todas as 
disciplinas, estágios, encontros, independente de viagens a serviço, e 
apoiar as várias etapas da realização do curso.  

 
Para que a inscrição do candidato (a) 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. Será disponibilizada no SIGA (link Inscrição), a relação nominal dos 
candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão fornecidas 
informações por telefone. 
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2. Homologação: 26 de julho a 02 de agosto de 2010 
 
Somente os candidatos cuja inscrição for homologada, estarão habilitados a 
prosseguir no processo seletivo. 
 
Resultado da Homologação: 03 de agosto de 2010 
 
O resultado será divulgado na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). Estas 
informações não serão fornecidas por telefone. 
 
3. Prova de Inglês (eliminatória): 
 
Data: 05 de agosto de 2010  
 
Local: Fiocruz Brasília. Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro 
(Universidade de Brasília), Gleba A, SG10, térreo, CEP: 70.910-900. 
 
Horário: será divulgado na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). Estas 
informações não serão fornecidas por telefone. 
 
 
Resultado da Prova de Inglês: 10 de agosto de 2010 
 
O resultado será divulgado na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). Estas 
informações não serão fornecidas por telefone. 
 
Estarão dispensados da prova de inglês os candidatos que, no momento da 
inscrição, apresentarem cópia autenticada do TOEFL Internet-Based (iBT), com 
pontuação 53-60, dentro do prazo de validade de 02 anos; Certificado do 
Michigan (ECCE, MTELP e ECP) ou Cambridge (FCE, CAE e CPE). 
 
Será necessária a apresentação da Carteira de Identidade nas provas escritas 
e de inglês. 
 
É permitido o uso de dicionário impresso para a prova de inglês, mas não será 
permitida a utilização de tradutor ou palm top, laptop e/ou qualquer outro 
dispositivo eletrônico.  
 
Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem nota mínima 6 
(seis).  
 
4. Prova de Conteúdo (eliminatória) 
 
Bibliografia a ser divulgada no site da Plataforma SIGA. 
 
Data: 12 de agosto de 2010 
 
Local: Fiocruz Brasília. Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro 
(Universidade de Brasília), Gleba A, SG10, térreo, CEP: 70.910-900. 
Horário: a ser divulgado na Plataforma SIGA em 10 de agosto de 2010. 
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Resultado: 20 de agosto de 2010 
O resultado será divulgado na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). Estas 
informações não serão fornecidas por telefone. 
 
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota mínima 7 
(sete).  
 
5. Análise de currículos e da proposta preliminar de trabalho e Entrevista 
(classificatória) 
 
Data: 25 a 27 de agosto de 2010 
 
Horário de cada candidato para a entrevista: a ser divulgado na 
Plataforma SIGA em 20 de agosto de 2010. 
 
Local: Fiocruz Brasília. Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro 
(Universidade de Brasília), Gleba A, SG10, térreo, CEP: 70.910-900. 
 
6. Resultado Final 
 
Data: 31 de agosto de 2010 
 
O resultado será divulgado na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br). Estas 
informações não serão fornecidas por telefone. 
 
7. Recurso 
 
Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado da prova 
escrita deverão fazê-lo em até 72h (dias úteis) após a divulgação do mesmo, 
através de formulário próprio disponível no Serviço de Gestão Acadêmica da 
ENSP, ou pelo e-mail secaprofissional@ensp.fiocruz.br. 
 
 
MATRÍCULA: 
 
Os candidatos selecionados deverão enviar a documentação, listada abaixo, 
referente à matrícula, via Correios por sedex 10, no período de 01 a 08 de 
setembro de 2010 para o Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP: 
 

• Fotocópia autenticada (frente e verso) do Diploma de Graduação ou 
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 
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• Fotocópia autenticada (frente e verso) e legível da Carteira de 
Identidade em que conste o campo naturalidade 

 
• Fotocópia autenticada (frente e verso) e legível do CPF 

 
• 2 fotografias 3x4 recentes 
 
• Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de 

nome em relação ao Diploma de Graduação 
 
Titulação: Mestre em Saúde Pública, área de concentração Desenvolvimento 
e Políticas Públicas. 
 
* Não serão oferecidas bolsas e acomodações para candidatos 
estrangeiros e nacionais. 
 
Início das aulas: 15 de setembro de 2010 
 
 
Endereço para envio de documentação: 
 
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) 

Serviço de Gestão Acadêmica – SECA 

Rua Leopoldo Bulhões, 1480 – Térreo 

21041-210 – Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ 

Ligação gratuita: 08000-230085 

Tel.: (21) 2598-2969 

Fax: (21) 2598-2557 

Horário de atendimento ao público: segunda a sexta feira das 08 às 16 horas 

Email: seca@ensp.fiocruz.br 

Homepage: www.ensp.fiocruz.br 

 

 


