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MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 2017 

 

Publicado em 09/12/2016  

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), unidade técnico-científica da 

Fundação Oswaldo Cruz, torna públicos o cronograma e as normas para a seleção de candidatos ao 

curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento e Políticas Públicas, com apoio da Secretaria 

de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério de Saúde (SGEP/MS). 

 

 

COORDENAÇÃO  
 

Coordenador: José Mendes Ribeiro (DCS/ENSP/FIOCRUZ) 

E-mail de contato:  

posgradmp@ensp.fiocruz.br para dúvidas referentes às etapas do processo seletivo. 

secaprofissional@ensp.fiocruz.br para dúvidas referentes a documentação e prazos não constantes 

nesta Chamada. 

 

Apresentação 

 

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 conceitual sobre as funções do setor 

público e o desenvolvimento das políticas públicas. No setor saúde, que representa uma das 

principais áreas de atuação do Estado e de suas instituições, há uma necessidade contínua de 

conhecimento acerca da natureza dessas políticas, das características de seu desenvolvimento, dos 

padrões de problemas observados e dos processos adotados no âmbito da gestão pública. Isto 

implica o conhecimento de 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, do 

setor saúde e da capacidade de governo em regular e prover serviços de caráter público, a Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP/Fiocruz oferta ao Estado Brasileiro o “Mestrado 

Profissional em Desenvolvimento e Políticas Públicas”, que trabalha com componentes de políticas 

públicas no setor saúde enfatizando literatura e pesquisas orientadas à resolução de problemas e 

inovações setoriais, análise de políticas, regulação setorial, participação social, auditoria e 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

1 Objetivos do curso 

 

O objetivo geral do curso é fortalecer, no contexto brasileiro, a capacidade de gestão pública nos 

vários setores do Ministério da Saúde envolvidos na área de políticas públicas e desenvolvimento de 

programas, por meio de formação teórica e capacitação técnica de seus funcionários que atuam no 

campo da formulação, implementação, análise e avaliação da política setorial. 

mailto:posgradmp@ensp.fiocruz.br
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2 Clientela (público alvo)  

 

Servidores(ras) públicos(as) da esfera federal, portadores(as) de diploma de graduação reconhecido 

pelo Ministério da Educação (MEC), lotados(as) no Ministério da Saúde. Estes(as) profissionais 

devem desenvolver atividades relacionadas à formulação, implementação, execução, 

monitoramento, avaliação, auditoria e controle das políticas de saúde. 

 

 

3 Número de vagas  
 

Mínimo de 10 (dez) e máximo de 30 (trinta) vagas. As vagas só serão preenchidas por candidatos 

aprovados em todas as etapas do processo seletivo. 

 

4 Regime e duração 
 

4.1 Regime  

 

O curso terá carga horária de 1.440 horas, em regime presencial de dedicação parcial, com duração 

de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a elaboração da dissertação. As aulas serão ministradas 

semanalmente em Brasília, nas quartas e quintas-feiras à noite, e sextas-feiras pela manhã e à tarde. 

 

O curso está organizado em 6 (seis) unidades: 

I) Fundamentos teóricos sobre funções do Estado, Governança e Regulação 

II) Políticas Públicas e Gestão 

III) Políticas de Saúde 

IV) Sistemas de Proteção Social 

V) Metodologia da Pesquisa 

VI) Conferências e Painéis Temáticos 

 

4.2 Duração: 24 meses 

 

5 Período do curso  
 

Início: 29/03/2017 

Término: 29/02/2019 

 

6 Cronograma 

 

ETAPAS PERÍODO 

Inscrição  09/12/2016 a 20/01/2017 

Divulgação Preliminar das inscrições homologadas e 

não-homologadas 

30/01/2017, a partir das 14h, no site da 

Plataforma SIGA 
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7 Inscrição 

 

De 09/12/2016 a 20/01/2017.  

Todas as informações referentes ao processo seletivo poderão ser obtidas no site da Plataforma 

SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública ENSP. O candidato deverá 

preencher o formulário eletrônico de inscrição, disponível no site da Plataforma. 

ATENÇÃO: A inscrição deverá ser efetuada pelo site da Plataforma SIGA (preenchimento do 

Formulário de Inscrição) impreterivelmente até as 23h59 do dia 20/01/2016. Contudo, a 

documentação deverá ser postada até o dia 21/01/2016. 

Procedimentos para inscrição:  

Clicar em “INSCRIÇÃO”, localizada na coluna da esquerda, depois em “SAÚDE PÚBLICA 

ENSP”. A Chamada de Seleção do Curso do Mestrado Profissional em Desenvolvimento e 

Políticas Públicas encontra-se na coluna “CHAMADA PÚBLICA”. Nesta mesma janela (parte 

inferior) encontra-se o botão azul “INICIAR INSCRIÇÃO”. Na tela referente ao início da inscrição, 

o candidato deverá selecionar “ENSP – SAÚDE PÚBLICA”. Vale ressaltar que somente com o 

navegador Internet Explorer é possível o acesso à Plataforma SIGA.  

Os candidatos interessados deverão encaminhar, via Correios (exclusivamente por meio de 

SEDEX), os documentos listados a seguir, para o endereço constante no item 18 deste documento. 

 

Divulgação das inscrições homologadas e não-

homologadas  

02/02/2017, a partir das 14h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prova de inglês  06/02/2017, 9h às 12h 

Divulgação do resultado dos candidatos aprovados na 

prova de inglês 

10/02/2017, a partir das 14h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prazo para recurso da prova de inglês  10 e 13/02/2017 

Divulgação do resultado do recurso da prova de 

inglês  

14/02/2017, a partir das 14h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prova escrita  15/02/2017, 14h às 17h 

Divulgação do resultado da prova escrita  
22/02/2017, a partir das 14h, no site da 

Plataforma SIGA 

Prazo para recurso da prova escrita  22 e 23/02/2017 

Divulgação do resultado do recurso da prova escrita 
24/02/2017, a partir das 14h, no site da 

Plataforma SIGA 

Entrevistas 07 e 08/03/2017 

Divulgação do Resultado Final  
10/03/2017, a partir das 14h, no site da 

Plataforma SIGA 

Matrícula 13 a 17/03/2017 

Início das aulas  29/03/2017 
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Documentação exigida para a inscrição:  

 

1. Formulário eletrônico de inscrição, impresso pelo candidato.  

2. Currículo atualizado e impresso, criado na Plataforma Lattes-CNPq, em que conste o endereço de 

acesso do currículo do candidato na página do CNPq (www.cnpq.br). Clicar em “Plataforma Lattes” 

e depois, abaixo do ícone Currículo Lattes, clicar em “Buscar”. Incluir o nome completo e clicar em 

“Buscar”.  

3. Carta de liberação da chefia da instituição de vínculo do candidato, em papel timbrado da 

instituição, constando:  

 Vínculo de servidor público e exercício efetivo em atividades relacionadas a formulação, 

implementação, execução, monitoramento, avaliação, auditoria e controle das políticas de 

saúde, conforme estabelecido no item 2. 

 Disponibilidade para participar de todas as disciplinas, estágios, encontros, independente de 

viagens a serviço, e apoiar as várias etapas da realização do curso.  

4. Proposta preliminar de trabalho (letra tipo Times New Roman, tamanho 12, espaço duplo), 

máximo de 2.000 palavras, que deverá conter os seguintes tópicos: (a) página de rosto com o título 

da proposta e nome do candidato; (b) introdução-apresentação do problema a ser estudado, situando 

o tema de interesse dentro da sua área de atuação; (c) justificativa para o estudo e as possíveis 

contribuições esperadas no âmbito dos serviços de saúde; (d) referências bibliográficas consultadas. 

5. 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, este deverá apresentar cópia autenticada de seu diploma devidamente 

revalidado por universidade brasileira.  

 

Observações: 

1. Para que a inscrição seja aceita, é necessário o envio de toda a documentação exigida, conforme 

item 7 desta Chamada, até o dia 21/01/2016. A ausência de qualquer um dos documentos 

solicitados resultará na não-homologação da inscrição de modo irreversível. No dia 30 de janeiro de 

2017, será disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde 

Pública > ENSP a relação preliminar dos candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não. 

Caso verifique que seu nome consta na listagem de incrição não-homologada, o candidato deverá 

contatar o SECA por meio do e-mail secaprofissional@ensp.fiocruz.br nos dias 31 de janeiro e 01 

de fevereiro, a fim de regularizar a sua situação. Neste caso, o candidato receberá a confirmação do 

recebimento do e-mail no prazo de 48 horas, a contar da data do envio, considerando dias úteis. No 

dia 02 de fevereiro será disponibilizada na Plataforma SIGA, no endereço supracitado, a listagem 

final dos candidatos com inscrições homologadas e não-homologadas. Não serão fornecidas 

informações por telefone. 

2. Para a realização das provas, solicitamos que os candidatos portadores de alguma deficiência 

informem ao Serviço de Gestão Acadêmica (SECA) da ENSP, através do e-mail 

secaprofissional@ensp.fiocruz.br, no período de 09/12/2016 a 20/01/2017, a modalidade de 

deficiência que se encontram acometidos, enviando, para fins de comprovação, atestado médico 

original (com assinatura e número de registro profissional), visando adequar o ambiente para a 

realização das provas. Candidatas em período de amamentação também devem entrar em contato 

http://www.cnpq.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
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com o SECA. Os candidatos deverão aguardar a confirmação do recebimento do e-mail no período 

de 24 horas.  

 

3. Não será aceita, sob nenhuma hipótese, a troca da documentação de inscrição já encaminhada. 

 

 

8 Seleção  
 

A seleção será realizada em três etapas: a primeira etapa consistirá de prova de inglês; a 

segunda etapa incluirá prova escrita sobre temas relevantes na área de Políticas em Saúde; e a 

terceira etapa constará de entrevista, análise de currículo e análise da proposta de trabalho.  

 

8.1 Primeira Etapa: Prova de Inglês, de caráter eliminatório 

Seu conteúdo estará dirigido para a avaliação da capacidade de leitura e interpretação do candidato. 

Será aplicada no dia 06/02/2017, das 9h às 12h (horário de Brasília). Nesta prova, o candidato que 

obtiver nota inferior a 6,0 (seis) será automaticamente eliminado. Estarão dispensados da prova 

de inglês aqueles que, no momento da inscrição, apresentarem cópia autenticada em Cartório 

(frente e verso) de qualquer um dos comprovantes a seguir: TOEFL Internet-Based (IBT), com 

pontuação 57-76, dentro do prazo de validade de dois anos; TOEFL PBT, com pontuação 485-530, 

dentro do prazo de validade de dois anos; IELTS, com nota mínima 5,0-6,0, dentro do prazo de 

validade de dois anos; Certificados do Michigan (ECCE, MTELP, ECP) ou Cambridge (FCE, CAE 

e CPE). Portadores de documentos extraídos da rede mundial de computadores – INTERNET estão 

dispensados da autenticação. Candidatos aprovados na prova de inglês aplicada para a Turma 2017, 

em 22/10/2016, nos Programa de Saúde Pública, de Saúde Pública e Meio Ambiente, e de 

Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP, com nota mínima de 6 pontos, também estarão 

dispensados da mesma. O candidato deverá requerer a isenção de realização da Prova de Inglês 

no período de 09/12/2017 a 20/01/2017 por meio do e-mail secaprofissional@ensp.fiocruz.br. É 

permitido o uso de dicionário (formato impresso) na prova de inglês, mas não será permitida 

a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, tablet, aparelho celular, smartwatch 

etc) durante a realização da prova. Não será fornecida declaração de aprovação nem de nota da 

prova de inglês. 

 

8.1.1 Divulgação dos candidatos aptos na prova de inglês na Plataforma SIGA: 10/02/2017 (a 

partir das 14h). 

 

8.1.2 Prazo para recurso da prova de inglês  

Os candidatos que desejarem entrar com recurso questionando o resultado publicado da prova de 

inglês deverão fazê-lo nos dias 10 e 13/02/2017, conforme procedimento indicado no item 8, 

subitem 8.3, alínea h, desta Chamada.  

 

8.1.3 Divulgação do resultado do recurso da prova de inglês na Plataforma SIGA: 14/02/2017 

(a partir das 14h).  

 

8.2 Segunda Etapa: Prova Escrita, de caráter eliminatório 

Seu conteúdo versará sobre temas relevantes da área de Políticas em Saúde. A prova será realizada 

no dia 15/02/2017, das 14h às 17h (horário de Brasília). Somente os candidatos considerados aptos 

na prova de inglês terão a prova escrita corrigida. O candidato só passará para a Terceira Etapa 

se obtiver no mínimo nota 7 (sete). A bibliografia sugerida para a prova escrita se encontra 

relacionada no final deste documento. 

 

mailto:secaprofissional@ensp.fiocruz.br
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8.2.1 Divulgação do resultado da prova escrita na Plataforma SIGA: 22/02/2017 (a partir das 

14h).  

 

8.2.2 Prazo para recurso da prova escrita  

Os candidatos que desejarem entrar com recurso questionando o resultado publicado da prova 

escrita deverão fazê-lo nos dias 22 e 23/02/2016, conforme procedimento indicado no item 8, 

subitem 8.3, alínea h, desta Chamada.  

 

8.2.3 Divulgação do resultado do recurso da prova escrita na Plataforma SIGA: 24/02/2017 (a 

partir das 14h).  

 

8.3 Observações: 

a) As provas de inglês e escrita, e também as entrevistas, serão realizadas em Brasília, na sede da 

Fiocruz localizada no Campus da UnB (Avenida L3 Norte, s/no, Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, Gleba A, CEP: 70910-900 - Brasília - DF). 

b) Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de documento original de 

identidade, a saber: Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, ou Carteira de Trabalho 

e Previdência Social, ou Carteira emitida pelas Secretarias de Segurança Pública e Militar (com 

foto), ou Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo, com foto), devendo o mesmo assinar, em 

seguida, a lista de presença.  

c) Será permitido o acesso dos candidatos às salas de provas com 30 minutos de antecedência em 

cada prova.  

d) Decorridos 15 (quinze) minutos do início da prova não será permitida a entrada de candidatos 

retardatários, que serão considerados faltosos. Não será dada tolerância, após o horário previamente 

definido como encerramento, para o recolhimento das provas. Devem permanecer no recinto no 

mínimo 02 candidatos.  

e) Os celulares deverão ser desligados na entrada do candidato às salas de prova. 

f) A folha de resposta das provas deve ser feita a caneta com tinta azul ou preta. Não será 

considerada prova feita a lápis.  

g) As provas de inglês e escrita serão corrigidas sem a identificação do candidato. Será de inteira 

responsabilidade do fiscal de prova substituir a identificação do candidato, na folha de resposta da 

prova, por um código.  

h) Os candidatos que desejarem entrar com recurso ao resultado das provas de inglês e escrita 

deverão fazê-lo nos dias 10 e 13/02/2017 (prova de inglês), e 22 e 23/02/2017 (prova escrita), pelo 

e-mail secaprofissional@ensp.fiocruz.br. Os candidatos deverão aguardar a confirmação do 

recebimento do e-mail no período de 24 horas. Os formulários específicos para estes procedimentos 

estão disponíveis ao final desta Chamada (Anexos I e II). 

 

8.4 Terceira Etapa: Entrevista individual, análise de currículo e proposta de trabalho, de 

caráter eliminatório  

Todos os candidatos considerados aptos (aprovados e isentos) em inglês e com nota na prova escrita 

maior ou igual a 7,0 (sete) pontos prosseguirão à terceira etapa.  

A terceira etapa é constituída de entrevista individual (valor máximo: 5 pontos), análise do 

currículo (valor máximo: 2,5 pontos) e da proposta de trabalho (valor máximo: 2,5 pontos) A 

análise do currículo contempla os seguintes quesitos: cursos lato sensu, publicações científicas, 

apresentação de trabalhos em congresso, participação em projetos de pesquisa, participação em 

programa de iniciação científica, atividade docente, participação em monitoria de disciplinas, 

mailto:secaprofissional@ensp.fiocruz.br
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experiência profissional. Na análise da proposta de trabalho será considerada a adequação ao 

modelo recomendado acima, a relevância do tema, e sua relação com as atividades profissionais 

atuais e os impactos do Ministério da Saúde em torno da implementação de suas políticas. Na 

entrevista serão considerados os seguintes aspectos: nitidez de ideias e capacidade de exposição do 

candidato na defesa de sua proposta de trabalho e na explicitação dos motivos que o levam a desejar 

cursar o Mestrado Profissional, frente à arguição da banca. A nota mínima para a aprovação nesta 

terceira etapa é 7,0 (sete) pontos.  

As entrevistas serão realizadas nos dias 07 e 08/03/2017 em Brasília, na sede da Fiocruz localizada 

no Campus da UnB (Avenida L3 Norte, s/no, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, CEP: 

70910-900 - Brasília - DF). 

 

8.5 Avaliação Final  

 

A avaliação será efetuada por uma banca composta por professores doutores da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca, com base na nota da prova escrita, proposta de trabalho, currículo do 

candidato e entrevista, considerando a capacidade do candidato para formular e implementar 

propostas de inovação organizacional que estejam inseridas nas prioridades institucionais. A 

adequação das propostas à disponibilidade de orientadores credenciados no Mestrado será um item 

a ser considerado no resultado da avaliação final.  

Serão considerados aprovados para cursar o Mestrado os candidatos que obtiverem um total de 

pontos igual ou superior a 7,0 (sete). Para a composição da nota final será calculada a média 

ponderada entre a nota da prova escrita, que terá peso dois, e da terceira etapa (entrevista individual, 

análise de currículo e proposta de trabalho), com peso um.  

Os critérios de desempate são: 1) nota da prova escrita; 2) nota da entrevista. 

 

8.6 Divulgação do resultado final na Plataforma SIGA: 10/03/2017, (a partir das 14h).  

 

9 Disposições finais 

 

1. Casos omissos serão analisados pela Coordenação de Pós-Graduação do Programa de Saúde 

Pública.  

2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de comunicados referentes a 

este processo seletivo no site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde 

Pública ENSP. 

 

10 Matrícula 

 

De 13 a 17/03/2017. 

 

Os candidatos selecionados deverão enviar, via Sedex, para o Serviço de Gestão Acadêmica 

(SECA) da ENSP, todos os documentos exigidos, listados abaixo, (informar no envelope: 

Matrícula CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS): 

 

 Fotocópia autenticada e legível da Carteira de Identidade em que conste o campo 

naturalidade (frente e verso na mesma folha).  

 Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso na mesma folha). Dispensado caso 

conste o número na Carteira de Identidade.  

http://www.sigass.fiocruz.br/
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 Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação ao 

diploma de graduação.  

 Duas fotografias 3x4 recentes e com o nome completo do candidato escrito no verso. Não 

serão aceitas fotos escaneadas.  

 Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula); 

 Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula). 

Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 

Observação: A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados poderá ser retirada 

pelos mesmos ou por representante formalmente autorizado, no Serviço de Gestão Acadêmica, no 

prazo de até 90 (noventa) dias após a publicação do resultado final da seleção, mediante prévio 

agendamento pelo e-mail secaprofissional@ensp.fiocruz.br. A partir deste período os documentos 

serão destruídos. 

 

11 Orientação acadêmica 

 

Caberá à Coordenação do Curso designar os orientadores credenciados pela CPG do Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde Pública da ENSP/Fiocruz, considerando as propostas de 

investigação dos alunos selecionados.  

 

12 Frequência mínima 

 

Setenta e cinco por cento (75%) em cada disciplina, de acordo com o Regimento Interno do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde Pública da ENSP.  

 

13 Aproveitamento  

 

A avaliação do aluno em cada disciplina seguirá os conceitos (A=excelente; B=bom; C=regular; 

D=insuficiente).  

O pós-graduando que obtiver conceito C em 3 disciplinas será desligado do curso, assim como 

aquele que obtiver conceito D em qualquer disciplina, por se tratar de curso único, de acordo com o 

Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde Pública da ENSP. De 

acordo com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde 

Pública da ENSP, não há opção de trancamento nos Mestrados Profissionais. 

 

14 Produto Final do Mestrado Profissional  

 

Ao término do curso, os alunos serão avaliados individualmente por meio da apresentação de 

trabalho de conclusão final. O trabalho de conclusão poderá ser apresentado em diferentes formatos, 

em conformidade com o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Saúde 

Pública da ENSP. 

 

15 Titulação  

 

A ENSP outorgará diploma aos alunos que cumprirem os requisitos do Regimento Interno do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Saúde Pública da ENSP com o título de Mestre em 

Saúde Pública. 

mailto:secaprofissional@ensp.fiocruz.br
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16 Local do curso  

 

O Curso será desenvolvido em Brasília, na sede da Fiocruz localizada no Campus da UnB (Avenida 

L3 Norte, s/no, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, CEP: 70910-900 - Brasília - DF). 
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18 Endereço para envio de documentação 

 

Fundação Oswaldo Cruz  

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca  

Serviço de Gestão Acadêmica – SECA 

Mestrado Profissional em Desenvolvimento e Políticas Públicas 
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ANEXOS 

 

1.  FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA DE INGLÊS 

2. FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA ESCRITA 
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PROCESSO SELETIVO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anexo I 

Formulário para Pedido de Revisão da PROVA DE INGLÊS 

 

Código do(a) candidato(a): (O preenchimento deste campo é de responsabilidade do SECA) 

________________________________________________________________________________ 

 

Justificativa do pedido:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Resposta ao pedido de revisão:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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PROCESSO SELETIVO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Anexo II 

Formulário para Pedido de Revisão da PROVA ESCRITA 
 

Código do(a) candidato(a): (O preenchimento deste campo é de responsabilidade do SECA) 

________________________________________________________________________________ 
 

Justificativa do pedido:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Resposta ao pedido de revisão:  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 


