
 

    

 

 

 

 

SELEÇÃO PARA O DOUTORADO EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA ENSP/FIOCRUZ 2020 

 

Relação Preliminar de Candidatos(as) com Inscrição Não Homologada 
OBSERVAÇÕES: 

1) Caso verifique que seu nome não consta em nenhuma das listagens divulgadas, o candidato deverá contatar o SECA por meio do e-mail 

selecaodoutoradoepi@ensp.fiocruz.br ou comparecer pessoalmente no setor nos dias 07 e 08 de outubro de 2019.  

2) Caso verifique que seu nome consta na listagem divulgada de inscrição não homologada, o candidato deverá encaminhar a documentação faltante, em 

anexo, para o e-mail selecaodoutoradoepi@ensp.fiocruz.br nos dias 07 e 08 de outubro de 2019, a fim de regularizar a sua situação. 

3) No dia 11 de outubro de 2019 será disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br) link Inscrição > Epidemiologia em Saúde Pública > 

ENSP a listagem final dos candidatos cujas inscrições foram homologadas ou não.  

4) Não serão fornecidas informações por telefone. 

 
N° de inscrição na 

Plataforma SIGA 
Nome do Candidato(a) Motivo ou documento não enviado 

136534-462019 Leonardo Alves Sampaio  
Não apresentou publicação científica que atenda aos requisitos da Chamada para 

Seleção Pública 2020 conforme item 5.1.1 letra h.    

137014-462019 Magna Maria da Silva Leite  
Não apresentou aceite de publicação científica em papel timbrado que atenda aos 

requisitos da Chamada para Seleção Pública 2020 conforme item 5.1.1. 

138496-462019 
Monica da Silva Pinto 

Cronemberger 

Não encaminhou diploma de graduação (frente e verso) que atenda aos requisitos da 

Chamada para Seleção Pública 2020 conforme item 5.1.1. letra f.         

137987-462019 
Samantha Lucciola Guedes 

Paco 

Não apresentou publicação científica que atenda aos requisitos da Chamada para 

Seleção Pública 2020 conforme item 5.1.1 letra h.    

137809-462019 
Sergio Paulo Carvalho de 

Souza  

Não apresentou publicação científica conforme Chamada para Seleção Pública 2020 

Subitem 5.1.1 letra h. 

138345-462019 
Vilmar da Conceição Oliveira 

Filho  

Não encaminhou fotocópia do documento de identificação que atenda aos requisitos 

da Chamada para Seleção Pública 2020 conforme item 5.1.1 letra a.    
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