
 

 

 

 

 

SELEÇÃO PARA O MESTRADO 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 

selecaomestradoepi@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, 

anexada, para o e-mail selecaomestradoepi@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) Área de Concentração Motivo ou documento não enviado 

137825-432019 
Andreza Cristina Silva de 

Oliveira 

Métodos Quantitativos em 

Epidemiologia 

Não indicou tipo de cota no formulário de 

autodeclaração, conforme anexo 4 que atenda aos 

requisitos da Chamada para Seleção Pública. 

 

137839-432019 Márcio Candeias Marques 
Métodos Quantitativos em 

Epidemiologia 

Não apresentou contracheque que atenda aos 

requisitos da Chamada para Seleção Pública, 

conforme subitem 5.1.1, letra c. 

138081-432019 Benisia Maria B. Cordeiro Adell 
Epidemiologia das Doenças 

Transmissíveis 

Não apresentou currículo criado na Plataforma 

Lattes – CNPq atualizado que atenda aos requisitos 

da Chamada para Seleção Pública, conforme 

subitem 5.1.1, letra d. 
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137916-432019 Carlos Zair Lima Gomes 
Epidemiologia das Doenças 

Transmissíveis 

Não apresentou declaração de conclusão de curso 

atualizada que atenda aos requisitos da Chamada 

para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra 

f. 

 

138016-432019 Fernanda C. Alves de Andrade 
Epidemiologia das Doenças 

Transmissíveis 

Não apresentou documento de identificação 

atualizado que atenda aos requisitos da Chamada 

para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra 

a. 

137219-432019 
Carolina Mateus Mamede de 

Oliveira 

Epidemiologia das Doenças 

Transmissíveis 

Não apresentou documento de identificação 

atualizado que atenda aos requisitos da Chamada 

para Seleção Pública, conforme subitem 5.1.1, letra 

a. 

136519-432019 Priscila Pires da Silva Machado Epidemiologia Geral 

Não apresentou contracheque que atenda aos 

requisitos da Chamada para Seleção Pública, 

conforme subitem 5.1.1, letra c. 

138079-432019 
Paola Zanchetta Carvalho de 

Abreu 
Epidemiologia Geral 

Não apresentou documento de identificação e 

diploma atualizado que atenda aos requisitos da 

Chamada para Seleção Pública, conforme subitem 

5.1.1, letras a e f.bb 
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