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CHAMADA PARA SELEÇÃO PÚBLICA 2017 – STRICTO SENSU 

MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE 

(PARA CANDIDATOS BRASILEIROS, ESTRANGEIROS COM VISTO 

PERMANENTE E ESTRANGEIROS COM CIDADANIA BRASILEIRA A 

VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE) 

 

Publicado em (30/08/2016) 

COORDENAÇÃO 

Dr.ª Liliane Reis Teixeira 

Dr.ª Ariane Leites Larentis 

E-mail de contato:  

posgrad-spma@ensp.fiocruz.br para dúvidas referentes a orientadores e etapas do 

processo seletivo 

selecaomestradoambiente@ensp.fiocruz.br para dúvidas referentes a documentação e 

prazos 

 
 
1 Objetivos do curso  

 

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente, credenciado pelo 

Conselho Federal de Educação, tem como objetivo a capacitação de docentes, 

pesquisadores e gestores em saúde e ambiente, numa perspectiva interdisciplinar, 

multiprofissional e interinstitucional, para a análise e proposição de soluções sobre os 

efeitos decorrentes das exposições ambientais na saúde humana. Está voltado para 

profissionais e pesquisadores das áreas de saúde e meio ambiente com formação, em 

nível de graduação, em diferentes campos do conhecimento e interessados na análise de 

problemas de saúde e ambiente. 

O Mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente tem atualmente três áreas de 

concentração, a saber: Epidemiologia Ambiental; Gestão e Saneamento Ambiental; e 

Toxicologia Ambiental. 

 

Epidemiologia Ambiental (04 vagas) 

Coordenadoras: Dr.ª Rosalina Jorge Koifman e Dr.ª Gina Torres Rego Monteiro 

A proposta desta área de concentração está centrada no ensino das bases conceituais da 

Epidemiologia como método de investigação indispensável ao estudo da origem, 

evolução e controle dos problemas de saúde das populações humanas, e suas aplicações 

na temática ambiental. 
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Gestão e Saneamento Ambiental (10 vagas)  

Coordenadoras: Dr.ª Elvira Maria Godinho de Seixas Maciel e Dr.a Sandra de Souza 

Hacon 

Esta área de concentração está apoiada no ensino das bases conceituais e metodológicas 

voltadas para a análise do impacto ambiental no ecossistema e a gestão de problemas 

em saúde e ambiente. A área prioriza pesquisas relacionadas aos seguintes temas: 

construção e utilização de indicadores em saúde úteis à gestão ambiental, à análise e 

gerenciamento de riscos, monitoramento de políticas públicas; avaliação de impactos de 

grandes empreendimentos no ambiente e saúde; saneamento, manejo de resíduos, 

modos de ocupação do espaço e urbanização; saúde dos ecossistemas, interação entre 

ambiente, parasito e hospedeiro, paleoparasitologia; mudanças climáticas e saúde. 

 

Toxicologia Ambiental (10 vagas) 

Coordenadores: Dr.ª Maria de Fátima Ramos Moreira e Dr. Sergio Rabello Alves 

Esta área de concentração se dedica ao estudo das bases conceituais, dos mecanismos 

moleculares e das metodologias necessárias para o entendimento da Toxicologia e suas 

relações com o ambiente, seus reflexos sobre a saúde humana e ecossistemas, e, 

consequentemente, suas contribuições para uma gestão ambiental saudável e 

sustentável, evidenciando suas relações com outras disciplinas na área de saúde pública. 

As áreas abordadas abrangem a avaliação dos riscos à saúde humana e ecossistemas dos 

metais; agrotóxicos, solventes e outras substâncias químicas relevantes; 

desenvolvimento de metodologia analítica e biomarcadores de exposição; genética, 

biologia molecular e cronobiologia aplicadas à toxicologia. 

 

 

2 Clientela 

 

O Mestrado é de natureza multiprofissional, sendo exigido dos candidatos curso 

superior completo.  

 

 

3 Regime e duração 

 

Regime de tempo integral, com duração mínima de 12 meses e máxima de 24 meses. 

 

 

4 Inscrição 

 

De 31/08 a 27/09/2016. 

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

Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública e Meio 

Ambiente ENSP. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição, 

disponível no site da Plataforma.  

Candidatos residentes no município do Rio de Janeiro deverão obrigatoriamente 

entregar o Formulário de Inscrição, juntamente com a documentação exigida na 

inscrição, no Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP (SECA), localizado no térreo do 

http://www.sigass.fiocruz.br/
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prédio da ENSP, das 8h30 às 14h, no endereço informado ao final deste documento. 

Será fornecida senha para atendimento aos candidatos por profissional do SECA no 

Balcão de Atendimento do setor. Após às 14h, somente candidatos portadores de senha 

serão atendidos. NÃO DEIXE PARA ENTREGAR SUA DOCUMENTAÇÃO NO 

SECA NOS ÚLTIMOS DIAS. O atendimento será encerrado 

IMPRETERIVELMENTE às 14h. No ato da entrega da documentação, o candidato 

receberá um protocolo de entrega. Inscrições com documentação incompleta não serão 

aceitas. 

Candidatos residentes em outros municípios do estado do Rio de Janeiro ou de outros 

estados do país poderão entregar pessoalmente a documentação impressa no SECA (de 

acordo com o exigido para os candidatos residentes no município do Rio de Janeiro) ou 

enviá-la por correio eletrônico, para selecaomestradoambiente@ensp.fiocruz.br. Neste 

caso, o candidato receberá a confirmação do recebimento do e-mail no período de 48 

horas a contar da data do envio, considerando dias úteis. A documentação para inscrição 

enviada por correio eletrônico deverá ser DIGITALIZADA em formato PDF (portable 

document format), não devendo exceder o limite total de 10 megabytes. Recomenda-se 

que os arquivos enviados sejam identificados pelo nome do arquivo e do candidato. 

Obrigatoriamente, no campo assunto, deverão constar única e exclusivamente as 

seguintes palavras: Inscrição Mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente. O 

candidato deverá utilizar a Lista de Checagem de documentos exigidos na inscrição 

(controle exclusivo do candidato), conforme o Anexo 1, para certificar-se que todos os 

documentos exigidos na inscrição foram enviados. Inscrições enviadas em meio digital 

com documentação incompleta não serão aceitas. 

ATENÇÃO: Será obrigatória a entrega da documentação impressa em envelope 

lacrado, no dia da prova escrita, para os candidatos cuja documentação foi 

enviada por correio eletrônico. A conferência desta documentação não será 

realizada nesse dia, não sendo permitido o acesso às salas de prova daqueles que 

não apresentarem a documentação. 

4.1 Procedimentos para inscrição 

 

Clicar em “INSCRIÇÃO”, localizada na coluna à esquerda, e depois em “SAÚDE 

PÚBLICA E MEIO AMBIENTE ENSP”. A Chamada para Seleção do Curso Mestrado 

em Saúde Pública e Meio Ambiente encontra-se na coluna “CHAMADA PÚBLICA”. 

Nesta mesma janela, na parte inferior, encontra-se o botão azul “INICIAR 

INSCRIÇÃO”. Na tela referente ao início da inscrição, o candidato deverá selecionar 

“ENSP – SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE – MESTRADO”. Vale ressaltar 

que somente com o navegador Internet Explorer é possível o acesso à Plataforma SIGA. 

É obrigatória a indicação de 01 (uma) área de concentração; caso contrário, a inscrição 

não será homologada. Os campos “Nome do Orientador” e “Ordem de Preferência” 

não devem ser preenchidos pelos candidatos ao Mestrado. 

ATENÇÃO: A inscrição no site da Plataforma SIGA (preenchimento do 

Formulário de Inscrição + impressão do boleto bancário + pagamento) deverá ser 

efetuada impreterivelmente até às 11h do dia 27/09/2016.  

 

4.1.1. São documentos exigidos na inscrição 

 

a) Documento de identificação. Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de 

Classe, ou Carteira Funcional (para servidores públicos das três esferas), ou 
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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, dentro da validade). 

b) Formulário eletrônico de inscrição impresso pelo candidato. É obrigatória a 

indicação de 01 (uma) área de concentração; caso contrário, a inscrição não será 

aceita. Os campos “Nome do Orientador” e “Ordem de Preferência” não 

devem ser preenchidos pelos candidatos. 

c) Comprovante de pagamento. O pagamento referente ao processo seletivo 

inclui: (a) taxa de inscrição, no valor de R$130,00 (cento e trinta reais); (b) taxa 

referente à realização de prova de inglês, no valor de R$100,00 (cem reais); e (c) 

taxa do BANCO para emissão do boleto mais impostos. 

Será concedido o desconto de 50% no pagamento da taxa de inscrição para os 

servidores públicos das três esferas (federal, estadual e municipal), mediante o envio 

da versão digitalizada e/ou a apresentação de fotocópia do comprovante de 

rendimentos (último contracheque) em que conste o cargo do servidor. Para estes 

candidatos, o valor da taxa de inscrição será de R$65,00 (sessenta e cinco reais). 

Existem duas possibilidades excludentes de valores a serem pagos pelos 

candidatos via boleto bancário: 

1. Taxa de inscrição (100% ou 50%, a depender da situação do candidato) + taxa 

referente à realização de prova de inglês, acrescidas da taxa do BANCO para a 

emissão do boleto mais impostos; 

2. Somente taxa de inscrição (100% ou 50%, a depender da situação do candidato), 

para os isentos da realização da prova de inglês, acrescida da taxa do BANCO para a 

emissão do boleto mais impostos. 

O candidato deverá escolher uma das opções supracitadas após finalizar o 

preenchimento do formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma 

SIGA. O boleto bancário será gerado em seguida. Não será aceito comprovante de 

pagamento no formato “agendamento de pagamento” e candidatos que 

enviarem o comprovante nesse formato não terão suas inscrições homologadas. 

Não haverá devolução da taxa de inscrição para inscrições não-homologadas.  

Haverá isenção do valor da taxa de inscrição e da taxa correspondente à 

realização da prova de inglês para os candidatos que, nos termos do Decreto nº 

6.593, de 2 de outubro de 2008, estejam inscritos no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que possuam renda 

familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal 

de até três salários mínimos, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 

2007, sendo que a declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em 

lei. O candidato deverá requerer isenção da taxa de inscrição no período de 

31/08 a 09/09/2016 por meio do e-mail 

selecaomestradoambiente@ensp.fiocruz.br, conforme modelo do Anexo 4 

“Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição e da Taxa 

Correspondente à Realização da Prova de Inglês”. Os resultados da análise dos 

pedidos de isenção serão disponibilizados obrigatoriamente na Plataforma 

SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública e Meio Ambiente 

ENSP, em 15/09/2016. 

mailto:selecaomestradoambiente@ensp.fiocruz.br
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d) 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”. A comprovação do currículo deve ser apresentada na etapa de 

entrevista e apresentação oral da proposta preliminar de trabalho, conforme 

descrito no Subitem 5.2 desta Chamada. Caso o candidato apresente seu 

currículo em outro formato que não o do Lattes, sua inscrição será 

desconsiderada. 

e) Comprovante de proficiência em língua inglesa. Estarão dispensados da prova 

de inglês aqueles que apresentarem fotocópia legível e autenticada em cartório 

(frente e verso) de qualquer um dos documentos de proficiência em inglês a 

seguir: comprovante do exame do TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 

57-76; TOEFL PBT, com pontuação 485-530; IELTS, com nota mínima 5,0-6,0, 

(todos os comprovantes devem estar 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. Também estarão dispensados da 

prova de inglês: 1) candidatos dos Programas de Saúde Pública, de Saúde 

Pública e Meio Ambiente, e de Epidemiologia em Saúde Pública da ENSP 

(Turma 2016), aprovados na prova de inglês aplicada em 26/09/2015, com nota 

mínima de 6 pontos; 2) Ex-aluno ENSP matriculado no Mestrado a partir de 

2012 e desligado do curso, sendo exigida fotocópia da carta de desligamento 

para estes candidatos. Nestes casos, será necessário que o candidato informe no 

formulário de inscrição que está dispensado da referida prova. 

f) Diploma e histórico escolar do curso de graduação: fotocópia legível do 

diploma e do histórico escolar de graduação (frente e verso) no formato A4.  

g) Proposta preliminar de trabalho (letra tipo Times New Roman, tamanho 12, 

espaço 1,5), de no máximo 10 páginas, na qual o candidato deverá (a) situar o 

tema de interesse na área da Saúde Pública e Meio Ambiente e na área de 

concentração escolhida; e (b) explicitar quais contribuições a proposta poderá 

trazer no âmbito do conhecimento e das ações sobre o tema na Saúde Pública e 

Meio Ambiente. O campo destinado ao resumo do plano de trabalho no 

formulário eletrônico de inscrição disponível na Plataforma SIGA NÃO 

DEVERÁ ser preenchido, sendo exigido o encaminhamento da proposta 

preliminar de trabalho digitalizada em arquivo específico. 
 

Observações: 

1. O candidato, ao enviar a documentação requerida, responsabilizar-se-á pela 

veracidade de todas as informações postadas.  

2. Para que a inscrição do candidato seja aceita é necessário que toda a documentação 

exigida seja entregue presencialmente (no caso de candidatos residentes no município 

do Rio de Janeiro), e enviada por correio eletrônico ou entregue presencialmente (para 

candidatos residentes em outros municípios do estado do Rio de Janeiro ou de outros 

estados do país), conforme definido no cronograma anexo ao final desta Chamada. Será 

obrigatória a entrega da documentação impressa em envelope lacrado, no dia da prova 

escrita, para os candidatos cuja documentação foi enviada por correio eletrônico. 

http://www.cnpq.br/
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3. É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das 

inscrições homologadas e não-homologadas. Entende-se por inscrição homologada 

aquela que, após analisada, está em conformidade com o exigido na Chamada. No dia 

05 de outubro de 2016, será disponibilizada na Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública e Meio Ambeinte > ENSP a 

relação preliminar dos candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não. Caso 

verifique que seu nome não consta em nenhuma das listagens divulgadas, o candidato 

deverá contatar o SECA por meio do e-mail selecaomestradoambiente@ensp.fiocruz.br 

ou comparecer pessoalmente no setor nos dias 06 e 07 de outubro. No dia 13 de 

outubro 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. 

4. Candidatos que ainda estiverem cursando a graduação poderão se inscrever no 

processo de seleção, desde que enviem declaração (digitalizada e em formato PDF) 

juntamente com a documentação exigida na inscrição, comprovando que são alunos 

regulares do referido curso. Contudo, caso aprovados, só poderão efetivar a matrícula 

no Mestrado após a conclusão do curso de graduação e a colação de grau (com 

comprovação documental de ambas) até a data-limite de matrícula. 

5. O candidato deve manter sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da 

taxa de inscrição, por questão de segurança e para esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

 

 

5 Seleção 

 

Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas nas dependências da Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP), situada na FIOCRUZ/RJ – Campus 

Manguinhos. 

 

5.1 Primeira Etapa (eliminatória) 

a) Prova de inglês (22/10/2016, das 9h às 12h), de caráter eliminatório, formada por 

questões objetivas e baseada na compreensão de textos, a ser realizada na ENSP. Nesta 

prova, os candidatos serão considerados aptos ou não para ingressar no curso. Nota 

mínima de 6 pontos em um total de 10. 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. Os candidatos deverão consultar o site da Plataforma SIGA 

(www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Saúde Pública e Meio Ambiente ENSP, em 

21/10/2016, a partir das 15h, para obter informação a respeito do local de realização da 

prova de inglês, e no dia 27/10/2016, a partir das 15h, para saber quais foram os 

candidatos considerados aptos na prova de inglês. NÃO SERÃO FORNECIDAS 

INFORMAÇÕES VIA TELEFONE. NÃO SERÁ FORNECIDA DECLARAÇÃO 

DE APROVAÇÃO NA PROVA DE INGLÊS. 

b) Prova escrita (23/10/2016, das 9h às 13h), de caráter eliminatório e 

classificatório, constituída de duas partes: a primeira constará de questões gerais da 

Saúde Pública e Meio Ambiente (valendo 5 pontos), enquanto a segunda constará de 

questões específicas das áreas de concentração (valendo 5 pontos). Nota mínima de 7 

pontos em um total de 10. A nota dessa prova valerá 50% da nota final da seleção. 

http://www.sigass.fiocruz.br/
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Somente os candidatos considerados aptos na prova de inglês terão a prova escrita 

corrigida.  

c) Divulgação do resultado da Primeira Etapa na Plataforma SIGA: 18/11/2016 (a 

partir das 15h). 

 

Observações relativas à Primeira Etapa:  

1. Só será admitido à sala de provas o candidato que estiver munido de um documento 

original de identidade expedido por órgão oficial, com foto (ver item sobre documento 

de identificação na inscrição), devendo o mesmo assinar a lista de presença.  

2. Será permitido o acesso dos candidatos às salas de provas com 1 hora de 

antecedência em cada prova.  

3. 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.  

4. Os celulares deverão ser desligados e recolhidos pelo fiscal na entrada do candidato 

às salas de prova, juntamente com a identidade.  

5. A folha de resposta das provas deve ser preenchida a caneta com tinta azul ou preta. 

Não será considerada prova feita a lápis.  

6. A prova escrita será corrigida sem a identificação do candidato. Será de inteira 

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

resposta da prova escrita, por um código. 

7. O espaço de alimentação estará fechado nos dias 22 e 23/10/2016. Fica facultado ao 

candidato levar seu lanche.  

 

5.1.1 Recurso relativo à Primeira Etapa: 

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

escrita deverão fazê-lo nos dias 27 e 31/10/2016, (prova de inglês), e 18, 21 e 

22/11/2016 (prova escrita), pelo e-mail selecaomestradoambiente@ensp.fiocruz.br. O 

candidato receberá a confirmação do recebimento do e-mail no período de 24 horas a 

contar da data do envio, considerando dias úteis. Os formulários específicos para este 

procedimento estão disponíveis ao final desta Chamada (conforme os Anexos 5 e 6) 

A resposta aos recursos será publicada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) 

link Inscrição > Saúde Pública e Meio Ambiente ENSP. 

Não serão aceitos recursos via postal, via fax ou para qualquer outro e-mail que não seja 

o disponibilizado para esse fim, ou ainda, fora do prazo. 

Em nenhuma hipótese será aceito pedido de reconsideração da decisão tomada pela 

Comissão de Seleção em relação ao recurso. 

 

5.2 Segunda Etapa (eliminatória) 

Todos os candidatos aprovados na primeira etapa – considerados aptos (aprovados e 

isentos) em inglês e com nota na prova escrita maior ou igual a 7,0 (sete) pontos – 

prosseguirão à segunda etapa.  

mailto:selecaomestradoambiente@ensp.fiocruz.br
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A segunda etapa, a se realizar nos dias 29 e 30/11, 01 e 02/12/2016, é constituída de 

prova oral (com valor máximo de 7,0 pontos), análise do currículo do candidato (com 

valor máximo de 1,5 pontos) e análise da proposta preliminar de trabalho (com valor 

máximo de 1,5 pontos). A prova oral tem por finalidade avaliar a capacidade de 

argumentação do candidato, tendo como objeto a interpretação e análise de temas de 

Saúde Pública e Meio Ambiente, e como base as bibliografias geral e específica de cada 

área de concentração da prova escrita, contemplando pelo menos 3 (três) questões 

previamente elaboradas, com gabarito de respostas definido. Terá duração de 20 a 30 

minutos, será gravada e arquivada por cinco anos. Ela seguirá um cronograma 

divulgado após a publicação do resultado da primeira etapa. A análise do currículo 

contempla participação em eventos científicos, publicação científica, atividade de 

monitoria ou iniciação científica. A proposta preliminar de trabalho possibilita 

avaliar a capacidade do candidato em formular um pré-projeto de trabalho, não sendo 

garantido que tal proposta será desenvolvida durante o Mestrado, uma vez que se busca, 

sempre que possível, conciliar o interesse do aluno com o do corpo docente. A nota 

mínima para aprovação nesta segunda etapa é de 7,0 (sete) pontos. 
 

5.3 Classificação 

A classificação dos candidatos resultará da média das notas obtidas na primeira e na 

segunda etapas do exame de seleção. 

Havendo candidatos com a mesma nota final em uma área de concentração, o 

desempate obedecerá, sucessivamente, aos seguintes critérios: nota da prova escrita, 

nota na prova oral, nota na análise de currículo. 

5.3.1 Divulgação do resultado final na Plataforma SIGA: 08/12/2016 (a partir das 

15h). 

 

 

6 Disposições finais  

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

Saúde Pública e Meio Ambiente. 

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 e Meio Ambiente ENSP. 

3. Não há obrigatoriedade no preenchimento de todas as vagas. 

 

 

7 Matrícula  

 

De 09 a 20/01/2017. 

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

Acadêmica, todos os documentos exigidos, listados abaixo (informar no envelope: 

Matrícula CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO 

AMBIENTE): 

a) 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, 

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

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

naturalidade (frente e verso na mesma folha). 

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

caso conste o número na Carteira de Identidade. 

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

Não serão aceitas fotos escaneadas. 

e) Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação 

ao diploma de graduação. 

f) Termo de Autorização (disponibilizado no período de matrícula). 

g) Termo de Compromisso (disponibilizado no período de matrícula). 

NOTA: as fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

 
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 secaambiente@ensp.fiocruz.br. A 

partir desse período, os documentos serão destruídos. 

 

 

8 Bolsas de estudo e hospedagem  

 

O Programa de Mestrado em Saúde Pública e Meio Ambiente dispõe de um número 

limitado de bolsas de estudo, a serem distribuídas segundo critérios do Programa e das 

agências financiadoras (CNPq, Capes e outras), sendo destinadas a alunos com 

dedicação integral ao curso e sem atividade remunerada (salvo exceções previstas pelas 

agências de fomento). Não é assegurado que todos os alunos elegíveis venham a ser 

contemplados. Todos os alunos que receberem bolsa terão de assinar termo de 

compromisso com a Instituição, relacionando sua obrigação de devolver integralmente 

os valores recebidos em casos de: (a) não-finalização do curso; e (b) não-declaração de 

vínculos pregressos impeditivos ao recebimento de bolsa de estudos. 

A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados. 

 

 

9 Endereço  

 

Fundação Oswaldo Cruz 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

Serviço de Gestão Acadêmica-SECA 

mailto:secaambiente@ensp.fiocruz.br
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CURSO DE MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE  

Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo 

21041-210 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO 

AMBIENTE – MESTRADO 

ANEXO 1 

LISTA DE CHECAGEM DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 

(CONTROLE EXCLUSIVO DO CANDIDATO) 

 

 Documento de identificação. Carteira expedida por Órgãos ou Conselhos de Classe, ou 

Carteira Funcional (para servidores públicos das três esferas), 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, dentro da 

validade). 

 

 Formulário eletrônico de inscrição impresso pelo candidato. 

 

 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). 

 

 Proficiência em língua inglesa. Qual? Favor identificar e anexar o comprovante. 

 TOEFL Internet-Based (iBT), com pontuação 57-76 

 TOEFL PBT, com pontuação 485-530 

 IELTS, com nota mínima 5,0-6,0 

 Certificado do Michigan:  (   ) ECCE (   ) MTELP   (   ) ECP 

 Certificado Cambridge:  (   )FCE (   ) CAE   (   ) CPE 

 

 Isento da prova de inglês. Favor identificar o tipo de isenção. 

 Aprovado na prova de inglês aplicada para a Seleção 2016 

 Ex-aluno ENSP matriculado no Mestrado, a partir de 2012, desligado do curso 

 

 Isento do pagamento de taxa de inscrição e da taxa da prova de inglês.   

 

 Fotocópia legível do diploma e histórico escolar do curso de Graduação (frente e verso) 

no formato A4.  

OU 

 Declaração emitida pela Instituição do candidato que comprove ainda estar cursando a 

Graduação. 

 

 Proposta preliminar de trabalho. 

 

Comprovante de pagamento (marcar uma das opções abaixo): 

 Taxa de inscrição (R$130,00) + taxa da prova de inglês (R$100,00) 

 Somente taxa de inscrição (R$130,00) 

 Taxa de inscrição (R$65,00) + taxa da prova de inglês (R$100,00) 

 Somente taxa de inscrição (R$65,00) 

http://www.cnpq.br/
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO 

AMBIENTE - MESTRADO 

ANEXO 2 

CRONOGRAMA 

 

Inscrição 31/08 a 27/09/2016 

Prazo para requerer isenção da taxa de inscrição e da taxa 

correspondente à realização da prova de inglês  
31/08 a 09/09/2016 

Resultado da análise do pedido de isenção da taxa de inscrição 15/09/2016 

Divulgação preliminar das inscrições homologadas e não-

homologadas 

05/10/2016, no site da Plataforma SIGA, a 

partir das 15h 

Prazo para recurso à divulgação preliminar junto ao SECA 06 e 07/10/2016 

Divulgação final das inscrições homologadas e não-

homologadas 

13/10/2016, no site da Plataforma SIGA, a 

partir das 15h 

Divulgação do local de realização das provas de inglês e escrita 
21/10/2016, no site da Plataforma SIGA, a 

partir das 15h 

Prova de inglês 22/10/2016, das 9h às 12h 

Prova escrita 23/10/2016, das 9h às 13h 

Divulgação dos candidatos aptos na prova de inglês 
27/10/2016, no site da Plataforma SIGA, a 

partir das 15h 

Prazo para recurso da prova de inglês 27 e 31/10/2016 

Resultado do recurso da prova de inglês 
03/11/2016, no site da Plataforma SIGA, a 

partir das 15h 

Divulgação do resultado da primeira etapa 
18/11/2016 no site da Plataforma SIGA, a 

partir das 15h 

Prazo para recurso da prova escrita 18, 21 e 22/11/2016 

Resultado do recurso da prova escrita 
25/11/2016, no site da Plataforma SIGA, a 

partir das 15h 

Entrevista e apresentação oral da proposta preliminar de  

trabalho 
29 e 30/11, 01 e 02/12/2016 

Divulgação do resultado final 
08/12/2016, no site da Plataforma SIGA, a 

partir das 15h 

Matrícula 09 a 20/01/2017 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO 

AMBIENTE - MESTRADO 

ANEXO 3 

BIBLIOGRAFIA 

 

PROVA GERAL 

 

Di Giulio GM, Vasconcellos MP, Günther WMR, Ribeiro H, Assunção JV. Percepção 

de risco: um campo de interesse para a interface ambiente, saúde e sustentabilidade. 

Saúde e Sociedade. São Paulo. 24(4): 1217-1231. 

http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v24n4/1984-0470-sausoc-24-04-01217.pdf 

  

Kelly FJ, Fussell JC. Air pollution and public health: emerging hazards and improved 

understanding of risk. Environmental geochemistry and health. 2015; 37(4), 631-649. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10653-015-9720-1 

  

Lü J, Liang L, Feng Y, Li R, Liu, Y. Air Pollution Exposure and Physical Activity in 

China: Current Knowledge, Public Health Implications, and Future Research Needs. 

International journal of environmental research and public health. 2015;12(11), 14887-

14897. 

https://www.semanticscholar.org/paper/Air-Pollution-Exposure-and-Physical-Activity-

in-L%C3%BC-Liang/67c0b40305464a8194850a2d12377b902869224d/pdf 

  

Neves-Silva P, Hedler L. O direito humano à agua e ao esgotamento sanitário como 

instrumento para promoção da saúde de populações vulneráveis. Ciência & Saúde 

Coletiva. 2016; 21(6): 1861-1870. 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1413-

81232016000601861&script=sci_arttext&tlng=en 

 

 

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL 

 

Capítulos 2, 8 e 9 do livro: 

Epidemiologia. Medronho RA, Bloch KV, Luiz RR, Werneck GL (org). E. Atheneu. 2ª 

edição; 2009.  

(http://www.4shared.com/office/NlWdrg3l/medronho_capitulo_2.html)  

(http://www.4shared.com/office/ixQutpBC/medronho_capitulo_8.html)  

(http://www.4shared.com/office/d7c02ji0ba/Medronho_capitulo_9.html) 

 

Hanus JS et al. Incidence of hepatitis C in Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. 2015; 48(6): 665-673. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0037-86822015000600665  
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Louzada MLC et al. Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional da dieta no Brasil. 

Rev Saúde Pública. 2015, (49): 38-49.  

http://www.scielo.br/pdf/rsp/v49/pt_0034-8910-rsp-S0034-89102015049006132.pdf  

 

Malta DC et al. Prevalência de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não 

transmissíveis em adultos: estudo transversal, Brasil 2012. Epidemiologia e Serviços de 

Saúde.  2014; 23(4): 609-622. 

http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v22n3/v22n3a07.pdf  

 

Mello CM, Silva LF.  Fatores associados à intoxicação por agrotóxicos: estudo 

transversal com trabalhadores da cafeicultura no sul de Minas Gerais. Epidemiologia e 

Serviços de Saúde. 2013; 22(4): 609-620.  

http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v22n4/v22n4a07.pdf  

 

 

GESTÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL 

 

Winkler, M. Untapped potential of health impact assessment, Bull World Health Organ 

2013; 91:298–305  

http://www.who.int/bulletin/volumes/91/4/12-112318.pdf  

 

Rydin, Y. et al. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban 

environments in the 21st century, The Lancet 2012, 379(9831): 2079–2108 

http://www.thelancet.com/commissions/healthy-cities   

 

Gordon McGranahan, Realizing the Right to Sanitation in Deprived Urban 

Communities: Meeting the Challenges of Collective Action, Coproduction, 

Affordability, and Housing Tenure, World Development, World Development 2015, 68: 

242–253, 2015 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14004069  

 

Li, MLA. Ecological determinants of health: food and environment on human health, 

Environ Sci Pollut Res 2015 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26552789 

 

Cesano, D. et al. As Experiências da Coalizão Adapta Sertão na Disseminação de 

Tecnologias e Estratégias de Adaptação à Mudança Climática para o Agricultor 

Familiar do Semiárido Brasileiro, Revista Brasileira de Geografia Física 2011, 06 1336-

1350  

https://www.researchgate.net/publication/235680054_As_Experiencias_da_Coalizao_A

dapta_Sertao_na_Disseminacao_de_Tecnologias_e_Estrategias_de_Adaptacao_a_Muda

nca_Climatica_para_o_Agricultor_Familiar_do_Semiarido_Brasileiro  

 

 

TOXICOLOGIA AMBIENTAL 

 

Teitelbaum SL, Li Q, Lambertini L, Belpoggi F, Manservisi F, Falcioni L, Bua L, Silva 

MJ, Ye X, Calafat AM, Chen J. Paired Serum and Urine Concentrations of Biomarkers 

of Diethyl Phthalate, Methyl Paraben, and Triclosan in Rats. Environ Health Perspect. 

2016 Jan;124(1):39-45. 
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(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4710607/pdf/ehp.1409586.pdf) 

 

Ciazela J, Siepak M. Environmental factors affecting soil metals near outlet roads in 

Poznań, Poland: impact of grain size, soildepth, and wind dispersal. Environ Monit 

Assess. 2016 Jun;188(6):323.  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4856715/pdf/10661_2016_Article_528

4.pdf) 

 

Park JA, Shin HY. Influence of genetic polymorphisms in the folate pathway on toxicity 

after high-dose methotrexate treatment inpediatric osteosarcoma. 

Blood Res. 2016 Mar;51(1):50-7. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4828529/pdf/br-51-50.pdf) 

 

Cui Y, Liu Y, Liu X, Xia X, Ding S, Zhu K. Evaluation of the Toxicity and 

Toxicokinetics of Cereulide from an Emetic Bacillus cereus Strain of Milk Origin. 

Toxins (Basel). 2016 Jun 6;8(6). pii: E156. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926125/pdf/toxins-08-00156.pdf) 

 

Capítulo 2 do livro Casarret and Doull’s Toxicology: the Basic Science of Poison. 

Editor Klaassen CD. Chapter 2: Principles of Toxicology. 

(http://www.4shared.com/office/LkZqBxAE/Principles_of_Toxicology.html?refurl=d1u

rl) 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO 

AMBIENTE - MESTRADO 

ANEXO 4 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO E DA TAXA CORRESPONDENTE À REALIZAÇÃO DA PROVA 

DE INGLÊS 

 

Eu ___________________________________________________________________, 

(nome completo do candidato) 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________________________________, 

emitida pelo(a) __________________________________________________, e CPF 

nº_____________________________________________________________, residente 

______________________________________________________________________, 

(endereço completo) 

na cidade de ___________________________________________________________, 

venho requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição e da taxa correspondente à 

realização da prova de inglês no Curso de 

_____________________________________________________________________ - 

Seleção 2017, pelo que declaro fazer jus a pelo menos uma das seguintes situações: 1) 

Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); 

2) Renda familiar mensal de até três salários mínimos. 

Estou ciente de que a apresentação de declaração falsa sujeitará o(a) candidato(a) às 

sanções previstas em lei.  

 

Rio de Janeiro, ______ de ____________________ de 2016. 

 

______________________________________________________ 

(assinatura do candidato) 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO 

AMBIENTE - MESTRADO 

ANEXO 5 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA DE INGLÊS 
 

Curso: ________________________________________________________________ 

Área de concentração:____________________________________________________ 

Nome do(a) candidato(a): _________________________________________________ 

 

 

Justificativa do pedido:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Resposta ao pedido de revisão: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA E MEIO 

AMBIENTE - MESTRADO 

ANEXO 6 

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE REVISÃO DA PROVA ESCRITA 
 

Curso: ________________________________________________________________ 

Área de concentração:____________________________________________________ 

Código do(a) candidato(a) na prova (O PREENCHIMENTO DESTE CAMPO É DE 

RESPONSABILIDADE DO SECA):_______________________________________ 

 

 

Justificativa do pedido:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Resposta ao pedido de revisão: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 


