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SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 

ENSP/FIOCRUZ 2020 

 

Relação Final de Candidatos(as) com Inscrição Não Homologada 

 
N° de inscrição na 

Plataforma SIGA 
Nome do Candidato(a) 

Área de 

Concentração 
Motivo ou documento não enviado 

136938 – 022019 Bruna Bôa Pereira de Souza SVS 

Não apresentou declaração de conclusão de curso de graduação que 

atenda aos requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitem 5.1.1, letra f. 

138044 – 022019 Marcela Janeiro Schmidt SVS 
Não apresentou comprovante de pagamento que atenda aos requisitos 

da Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra c. 

138527 – 022019 
Claudia da Hora Silva 

Benholiel 
PPGCS 

Não apresentou fotocópia de documento de identificação, currículo 

criado na Plataforma Lattes - CNPq, fotocópia legível do diploma de 

graduação (frente e verso) e proposta preliminar de trabalho que 

atendam aos requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitem 5.1.1, letras a; f. 

136615 – 022019 Douglas Bouvier Erthal PPGCS 

Não apresentou declaração de conclusão de curso de graduação que 

atenda aos requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitem 5.1.1, letra f. 

136984 – 022019 Elaine Cabral da Silva PPGCS 

Não indicou o nome de até 03 (três) possíveis orientadores na capa da 

proposta preliminar de trabalho, conforme subitem 2.2 da Chamada 

Pública. 

137735 – 022019 Giovanna Rosa Borges Pereira PPGCS 

Não apresentou declaração de conclusão de curso de graduação que 

atenda aos requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitem 5.1.1, letra f. 

136415 – 022019 Manuela de Andrade Pinto PPGCS 

Não apresentou declaração de conclusão de curso de graduação que 

atenda aos requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitem 5.1.1, letra f. 
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ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO: 

DPSDPTTDH – Determinação dos Processos Saúde-Doença: Produção/Trabalho, Território e Direitos Humanos 

PPGCS – Políticas, Planejamento, Gestão e Cuidado em Saúde 

SVS – Sociedade, Violência e Saúde 

11/10/2019 

137186 – 022019 Rafaela Letícia de Lima PPGCS 

Não apresentou fotocópia de documento de identificação e fotocópia 

do diploma de graduação que atendam aos requisitos da Chamada para 

Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letras a; f. Não enviou 

comprovante de servidor público que atenda aos requisitos da Chamada 

item 5.1.1 c. 

138194 – 022019 Dominique de Mattos Marçal DPSDPTTDH 

Não apresentou formulário eletrônico de inscrição, não informou o eixo 

da área preferencial e não apresentou comprovante de pagamento que 

atendam aos requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitens 2.1 e 5.1.1, letras b; c. 

137803 – 022019 Karina Flávia Ribeiro Matos DPSDPTTDH 

Não apresentou declaração de conclusão de curso de graduação que 

atenda aos requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitem 5.1.1, letra f. 

137757 – 022019 Lucas Cesar Osorio de Castro DPSDPTTDH 

Não apresentou declaração de conclusão de curso de graduação que 

atenda aos requisitos da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitem 5.1.1, letra f. 


