
   

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA DE CANDIDATOS 

EXTERNOS À ENSP E FIOCRUZ EM DISCIPLINAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE 

SAÚDE PÚBLICA (2017.1)  
 
No dia 25 de janeiro de 2017 (a partir das 14h) será divulgada no site da Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br, link Inscrição > Saúde Pública ENSP>Inscrição) a relação das disciplinas 
com vagas disponíveis para candidatos externos. 

 

1. INSCRIÇÃO 

De 26/01 a 03/02/2017. 

Os candidatos deverão preencher, em letra de forma legível, o Formulário de Inscrição (anexo 
a este documento), o qual posteriormente deverá ser impresso, assinado e enviado por correio 
eletrônico para secaexterno@ensp.fiocruz.br.  O candidato receberá a confirmação do 
recebimento do e-mail no período de 48 horas a contar da data do envio, considerando dias 
úteis.  

Para disciplinas com pré-requisito será exigido do candidato documento que comprove o pré-
requisito no formato PDF, o qual deverá ser enviado juntamente com o Formulário de Inscrição. 
Obrigatoriamente, no campo assunto, deverão constar única e exclusivamente as seguintes 
palavras: Inscrição externo disciplina Programa Saúde Pública. 

Observações: 

1. Será permitida a inscrição em no máximo (02) disciplinas no âmbito dos três programas, 
sendo necessária a apresentação de um Formulário de Inscrição para cada uma das disciplinas 
escolhidas; 

2. Inscrições de candidatos em disciplinas com exigência de documento que comprove o pré-
requisito sem o envio do referido comprovante não serão aceitas; 

3. Não serão aceitas inscrições após o dia 03/02/2017. 
 
2. CLIENTELA 

Para conhecimento da clientela da disciplina, os interessados deverão acessar a Plataforma SIGA 
(www.sigass.fiocruz.br), link Programas >Saúde Pública ENSP> Disciplinas > 2017.1 e observar 
atentamente a clientela mencionada no campo Candidatos Externos. Nem todas as disciplinas 
aceitam candidatos externos e algumas só  os aceitam sob determinados critérios. 
Nas disciplinas que aceitam uma clientela mais ampla de candidatos externos (conforme 
especificado na ementa de cada uma), as vagas são ocupadas segundo a seguinte ordem  de 
prioridade: 

1. alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu da ENSP/FIOCRUZ; 
2. alunos de outros cursos de pós-graduação stricto sensu da FIOCRUZ; 
3. alunos de outros de pós-graduação stricto sensu de instituições públicas e/ou privadas; 
4. graduados. 

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/


 
 
3. SELEÇÃO   

O candidato será selecionado com base nos critérios estabelecidos pela Coordenação do 
Programa, e de acordo com o exigido na ementa da disciplina. A documentação dos candidatos 
em disciplinas com exigência de comprovação de pré-requisito será analisada pelo professor 
responsável. Caso haja mais candidatos do que vagas na disciplina, a análise da solicitação 
também será realizada pelo professor responsável. Nestes casos, a seleção será realizada entre 
os dias 13 a 15/02. Serão considerados o Currículo Lattes do candidato e a justificativa para 
cursar a disciplina. 

Resultado: No dia 13/02 será disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) 
Inscrição>Saúde Pública ENSP a relação preliminar dos candidatos selecionados, e em 23/02 a 
relação final dos candidatos selecionados.   
 
 
4. MATRÍCULA 

O candidato selecionado será automaticamente matriculado na disciplina. Caso por algum 
motivo desista de cursá-la, o mesmo deverá comunicar sua desistência e identificar a disciplina 
em que foi selecionado através de mensagem eletrônica para o secaexterno@ensp.fiocruz.br no 
dia 24/02.  O candidato desistente deverá aguardar a confirmação do recebimento do e-mail 
pelo SECA no dia 02/03.   
 

No dia 03/03, e a depender da lista de candidatos selecionados, podem ser convocados suplentes 
para o preenchimento das vagas, respeitando a ordem de classificação estabelecida pelo 
professor responsável.   

 

5. CERTIFICAÇÃO 
 
Será fornecida Declaração de conclusão da disciplina para os alunos que apresentarem 75% de 
frequência nas aulas e o conceito mínimo exigido na avaliação (Conceito C, Regular, equivalente 
a notas entre 6 e 7,4).        
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