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DISCIPLINAS DE INVERNO OFERECIDAS PELO PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE 

DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA (ENSP) – 2022.2 
 

COMUNICADO – REABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS EXTERNOS À ENSP E A FIOCRUZ 
 

 O NOVO PERÍODO DE INSCRIÇÃO É DE 30/06 A 06/07 (13H) 
 

Abaixo, disciplinas de Inverno que estão com período de inscrição em aberto 
   
  

 
 Microorganismos Veiculados por Via Hídrica e Questões Sanitárias: 

passado, presente e futuro 
 

 

 
 Espectroscopia Vibracional Aplicada a Diagnóstico e Controle de Vetores 

no Contexto da Saúde Única 
 

 

 

 

 Biologia Molecular Aplicada à Pesquisa Ambiental e ao Diagnóstico Clínico 
 

 

 

Para conhecimento das datas de início e término das disciplinas de Inverno, os interessados deverão 
acessar a plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br > link Programas > Saúde Pública e Meio Ambiente 
Ensp > Disciplinas > Disciplinas de Inverno – 2022). 

Os candidatos deverão preencher os campos obrigatórios do Formulário de Inscrição que estará 
disponível no link http://inscricao.ensp.fiocruz.br. Ao concluir sua inscrição será exibida mensagem de 
confirmação.   

Para as disciplinas com exigência de confirmação de pré-requisito será exigido do candidato (no ato do 
preenchimento do Formulário de Inscrição) o envio, através do campo de upload, do comprovante do 
pré-requisito solicitado na ementa da disciplina no formato PDF, com no máximo 2MB.    

Observações: 
 
1. O preenchimento do Formulário de Inscrição deverá ser realizado impreterivelmente até às 13h do 
dia 06/07.  

2. Será permitida a inscrição em no máximo (2) disciplinas de Inverno, sendo necessário o 
preenchimento do Formulário de Inscrição online para cada uma das disciplinas.  

3. Não serão aceitas inscrições de candidatos em disciplinas com exigência de documento que 
comprove o pré-requisito sem o envio do referido comprovante e inscrições de candidatos que não 
atendem o perfil da clientela da disciplina.  

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://inscricao.ensp.fiocruz.br/
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4. Para verificar a situação de sua inscrição, será necessário acessar o endereço 
http://inscricao.ensp.fiocruz.br. No caso de inscrição cancelada, será permitida a inscrição em outra 
disciplina com vaga disponível até às 12h do dia 06/07.   

1. CLIENTELA 

Para conhecimento da clientela nas disciplinas de Inverno, os interessados deverão acessar a 
Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br> link Programas > Saúde Pública e Meio Ambiente Ensp > 
Disciplinas > Disciplinas do Segundo Semestre e disciplinas de Inverno – 2022) e observar atentamente 
a clientela mencionada no campo candidatos externos.  

No dia 07 de julho de 2022 (16h) será disponibilizada na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br 
> link Inscrição > Saúde Pública e Meio Ambiente Ensp > Seleção) a listagem final dos candidatos 
selecionados. 
 
2. MATRÍCULA 

O candidato selecionado será automaticamente matriculado nas disciplinas. Em caso de desistência, o 
mesmo deverá entrar em contato com o Serviço de Gestão Acadêmica da Ensp (SECA) através de 
mensagem eletrônica para o secaexterno@ensp.fiocruz.br e identificar a disciplina em que foi 
selecionado. O candidato selecionado que desistir da disciplina deverá entrar em contato com o SECA 
no dia 07/07 (até às 17h).  
entre 6 e 7,4) mediante solicitação do candidato através da conta de e-mail 
secaexterno@ensp.fiocruz.br 
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