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INFORMAÇÕES  

PARA A SELEÇÃO DE  

CANDIDATOS ESTRANGEIROS 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

(Mestrado e Doutorado) 

 

Processo Seletivo 2010 

 

Este material visa auxiliar o Candidato Estrangeiro a ingressar nos Cursos de 

Pós-Graduação Stricto Sensu da ENSP/FIOCRUZ. 
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Prezado Candidato Estrangeiro, 

 Ficamos muito honrados pela sua intenção de desenvolver curso na Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz. Sinta-se acolhido desde o princípio. 

 Primeiramente, é importante o Candidato se apropriar do Documento Institucional, 
chamado de Portaria PRINTE-PG – Programa Integrado de Pós-Graduação para Estrangeiros da 
FIOCRUZ. Esta Portaria dará ao Candidato as diretrizes para seu ingresso nos Cursos de Pós-

Graduação. Encontra-se no link: http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/cooperacao-

internacional/informacoes/printe_pg.pdf 

 Em segundo lugar, é essencial ter o conhecimento básico de que a ENSP/FIOCRUZ tem três 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu para Mestrado e Doutorado: 

1. Programa de Saúde Pública (www.ensp.fiocruz.br > Link Pós-Graduação Saúde Pública / 

www.sigass.fiocruz.br > Link Inscrição > Saúde Pública ENSP) 

2. Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente (www.ensp.fiocruz.br > Link Pós-Graduação 

Saúde Pública e Meio Ambiente  / www.sigass.fiocruz.br > Link Inscrição > Saúde 

Pública e Meio Ambiente ENSP) 

3. Programa de Epidemiologia em Saúde Pública (www.ensp.fiocruz.br > Link Pós-

Graduação Epidemiologia em Saúde Pública / www.sigass.fiocruz.br > Link Inscrição > 

Epidemiologia em Saúde Pública ENSP) 

 Neste sentido, o Candidato deve verificar o seu interesse acadêmico para a escolha de um 
dos Programas, com a finalidade de se submeter à Chamada para Seleção Pública do ano corrente 

e poder ingressar em nossos cursos. O mesmo processo se aplica tanto a alunos para o curso de 
Mestrado quanto de Doutorado. 

 Após ter escolhido o Programa, você já possui o seu perfil de candidato para seguir as 

orientações adiante discriminadas, tanto para os Candidatos residentes em seus Países de origem 
quanto os residentes no Brasil. 

 Depois, aproprie-se atentamente dos critérios para a Seleção, no Documento Chamada 

para Seleção Pública, disponível no site www.sigass.fiocruz.br > Link Inscrição do Programa 

de seu interesse.  

 Tenha muita atenção às seguintes observações: 

i) As Inscrições só serão analisadas e homologadas se estiverem completas. Isto significa que o 
Centro de Relações Internacionais em Saúde da Presidência da FIOCRUZ – CRIS/FIOCRUZ, 
somente encaminhará a documentação completa que consta na Portaria Printe-PG/FIOCRUZ. Não 
serão aceitas inscrições com documentação incompleta;  

ii) O Diploma e o Histórico Escolar do Curso de Graduação dos candidatos deverão estar 
acompanhados da “Carta de Reconhecimento de Título de Ensino Superior”, emitida pela 

Instituição de Ensino a que se refere, para os cursos que têm duração inferior a quatro anos ou a 
2700 horas. Exige-se a tradução juramentada desses documentos, com exceção dos candidatos 
oriundos de países da África de língua portuguesa, América Latina e América Central.  

iii) O Cronograma para os Candidatos Estrangeiros que realizarem suas provas na ENSP seguirá o 
mesmo cronograma dos candidatos brasileiros. 

iv) Não será cobrada Taxa de Inscrição dos Candidatos Estrangeiros.  

 Seja muito bem-vindo à Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. 

 A Equipe de Apoio aos Candidatos Estrangeiros 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/cooperacao-internacional/informacoes/printe_pg.pdf
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/cooperacao-internacional/informacoes/printe_pg.pdf
http://www.ensp.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.ensp.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.ensp.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
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MESTRADO 
 

Para Grupo de Países Em Desenvolvimento 
 
 

I. Candidatos Estrangeiros residentes em seus Países de origem 
 

 

Critérios 

a) Portaria Printe/PG – FIOCRUZ, apresentação dos documentos mencionados no 

Programa Integrado de Pós-Graduação para Estrangeiros da Fiocruz; 

b) Preenchimento e envio do Formulário de inscrição do curso de seu interesse, 

disponível na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br); 

c) Prova escrita referente à subárea de seu interesse, na semana do dia 26 de 

outubro de 2009; 

d) Prova de inglês, na semana do dia 26 de outubro de 2009. 

 Exceção: estarão dispensados da prova de inglês aqueles que, no momento da 

inscrição, apresentarem um dos documentos que os isente da referida prova, conforme 

mencionado na Chamada para Seleção Pública do curso de seu interesse. 

 

Local de aplicação das provas 

 Embaixada do Brasil nos países de origem. 

 

Observações 

1. A data limite para o recebimento da documentação destes candidatos no 

Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP é até o dia 28 de agosto de 2009. 

2. As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 

 

II. Candidatos Estrangeiros residentes no Brasil 
 
 

Critérios 

a) Portaria Printe/PG – FIOCRUZ, apresentação dos documentos mencionados no 

Programa Integrado de Pós-Graduação para Estrangeiros da Fiocruz;  

b) Preenchimento e envio do Formulário de inscrição do curso de seu interesse, 

disponível na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br); 

c) Prova escrita referente à subárea de seu interesse, sendo aplicada junto aos 

candidatos brasileiros, conforme mencionado na Chamada para Seleção Pública do 

http://www.sigass.fiocruz.br/
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curso de seu interesse; 

d) Prova de inglês, sendo aplicada junto aos candidatos brasileiros, conforme 

mencionado na Chamada para Seleção Pública do curso de seu interesse. 

 Exceção: estarão dispensados da prova de inglês aqueles que, no momento da 

inscrição, apresentarem um dos documentos que os isente da referida prova, conforme 

mencionado na Chamada para Seleção Pública do curso de seu interesse. 

 

Observações 

1. O prazo para envio da documentação destes candidatos seguirá o 

cronograma dos candidatos brasileiros. 

2. As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

  

Procedimento: Contatar o Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP (SECA), através do e-

mail seca@ensp.fiocruz.br, até o dia 18 de setembro de 2009, para confirmar a 

realização da prova de língua inglesa. No dia 28 de setembro de 2009, a partir das 

14h, os candidatos deverão consultar o site da Plataforma SIGA (link Inscrição) para 

obter informação a respeito do local de realização da prova de inglês, e também no dia 

08 de outubro de 2009, a partir das 14h, para conhecer o resultado desta prova e os 

locais de realização da prova escrita (não serão fornecidas informações via 

telefone). 

 

Local de aplicação das provas 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 

Rua Leopoldo Bulhões, n. 1480, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA PARA PROVA ESCRITA 

Recomendações para estudo 

 

 

I. Para Candidatos do Programa de Saúde Pública 
 

Candidatos residentes em seus Países de origem e residentes no Brasil 

 GERHARDT, Tatiana Engel. Situações de vida, pobreza e saúde: estratégias 

alimentares e práticas sociais no meio urbano. Ciênc. saúde coletiva [online]. 

2003, vol.8, n.3, pp. 713-726. ISSN 1413-8123.  doi: 10.1590/S1413-

81232003000300006. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n3/17452.pdf 

 PAIM, Jairnilson S.  e  ALMEIDA FILHO, Naomar de. Saúde coletiva: uma "nova 

mailto:seca@ensp.fiocruz.br
http://www.scielo.br/pdf/csc/v8n3/17452.pdf
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saúde pública" ou campo aberto a novos paradigmas?. Rev. Saúde Pública 

[online]. 1998, vol.32, n.4 [citado  2009-07-07], pp. 299-316 . Disponível em: 

http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v32n4/a2593.pdf 

 SABROZA, Paulo Chagastelles. Concepções sobre Saúde e Doença. Disponível em 

http://www.abrasco.org.br/UserFiles/File/13%20CNS/SABROZA%20P%20Concep

coesSaudeDoenca.pdf 

 

 

II. Para candidatos do Programa de Saúde Pública e Meio 
Ambiente  
  

Candidatos estrangeiros residentes em seus Países de origem e residentes no 

Brasil 

 

A Bibliografia recomendada para a prova escrita é a mesma que aquela recomendada 

para os candidatos nacionais. 

A relação encontra-se disponível no site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br > 

Link  

Inscrição > Saúde Pública e Meio Ambiente ENSP). 

 

III. Para candidatos do Programa de Epidemiologia em Saúde 

Pública 

 

Candidatos estrangeiros residentes em seus Países de origem e residentes no 

Brasil 

 

A Bibliografia recomendada para a prova escrita é a mesma que aquela recomendada 

para os candidatos nacionais. 

A relação encontra-se disponível no site da Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br > 

Link  

Inscrição > Epidemiologia em Saúde Pública ENSP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v32n4/a2593.pdf
http://www.abrasco.org.br/UserFiles/File/13%20CNS/SABROZA%20P%20ConcepcoesSaudeDoenca.pdf
http://www.abrasco.org.br/UserFiles/File/13%20CNS/SABROZA%20P%20ConcepcoesSaudeDoenca.pdf
http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
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DOUTORADO 
Para Grupo de Países Em Desenvolvimento 

 
 

I. Candidatos Estrangeiros residentes em seus Países de origem 
 

Critérios 

 

a) Portaria Printe/PG – FIOCRUZ, apresentação dos documentos mencionados 

no Programa Integrado de Pós-Graduação para Estrangeiros da Fiocruz; 

b) Preenchimento e envio do Formulário de inscrição do curso de seu 

interesse, disponível na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br); 

c) Prova de inglês, na semana do dia 26 de outubro de 2009. 

 Exceção: estarão dispensados da prova de inglês aqueles que, no momento da 

inscrição, apresentarem um dos documentos que os isente da referida prova, conforme 

mencionado na Chamada para Seleção Pública do curso de seu interesse. 

 

Local de aplicação das provas 

Embaixada do Brasil nos países de origem. 

 

Observações 

1. A data limite para o recebimento da documentação destes candidatos no 

Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP é até o dia 28 de agosto de 2009. 

2. As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 

 

II. Candidatos Estrangeiros residentes no Brasil 
 

Critérios 

 

a) Portaria Printe/PG – FIOCRUZ, apresentação dos documentos mencionados   

    no Programa Integrado de Pós-Graduação para Estrangeiros da Fiocruz; 

b) Preenchimento e envio do Formulário de inscrição do curso de seu interesse,  

     disponível na Plataforma SIGA (www.sigass.fiocruz.br); 

c) Prova de inglês, na semana do dia 26 de outubro de 2009. 

 Exceção: estarão dispensados da prova de inglês aqueles que, no momento da 

inscrição, apresentarem um dos documentos que os isente da referida prova, conforme 

http://www.sigass.fiocruz.br/
http://www.sigass.fiocruz.br/
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mencionado na Chamada para Seleção Pública do curso de seu interesse. 

Observações 

 

1. O prazo para envio da documentação destes candidatos seguirá o 

cronograma dos candidatos nacionais. 

2. As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 
Procedimento: Contatar o Serviço de Gestão Acadêmica da ENSP (SECA), através do e-

mail seca@ensp.fiocruz.br, até o dia 18 de setembro de 2009, para confirmar a 

realização da prova de língua inglesa. No dia 28 de setembro, a partir das 14h, os 

candidatos deverão consultar o site da Plataforma SIGA (link Inscrição) para obter 

informação a respeito do local de realização da prova de inglês, e também no dia 08 de 

outubro de 2009, a partir das 14h, para conhecer o resultado desta prova (não serão 

fornecidas informações via telefone). 

 

 

Local de aplicação da prova 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 

Rua Leopoldo Bulhões, n. 1480, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ 

 
 

 

Para Países que Não fazem parte do  

Grupo de Países Em Desenvolvimento 

 

 

Critérios 

 

 a) Portaria Printe/PG – FIOCRUZ, apresentação dos documentos mencionados  

               no Programa Integrado de Pós-Graduação para Estrangeiros da Fiocruz;  

 b) Artigo, apresentação de cópia integral de um artigo publicado em revista inde- 

     xada, de  livro e/ou capítulo de livro, publicado por  editora  reconhecidamente  

             científica/universitária em corpo editorial, a partir de 2004. No caso de trabalhos  

             não-publicados, mas  já  aceitos para  publicação, deverá ser enviada “carta de  

             aceite” do periódico e/ou da editora e cópia integral do artigo, livro e/ou capítu- 

             lo de livro aceito. Não serão aceitos resumos de congresso científico nem     

resenhas.           

 

 

mailto:seca@ensp.fiocruz.br
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MATRÍCULA 
 

O período de matrícula para os candidatos selecionados nos curso de mestrado e 

doutorado será de 14/12/2009 a 08/01/2010. 

Os candidatos selecionados deverão enviar a documentação exigida para o Centro de 

Relações Internacionais em Saúde/CRIS, aos cuidados da Coordenadora para Apoio a 

Candidatos Estrangeiros, Sra. Norma Brandão. 

 

Documentos exigidos 

1. Documento de Identificação; 

2. Duas fotografias 3x4; 

3. Fotocópia do passaporte com comprovação do visto tipo 4. 

 

Observações 

1. Não será cobrada Taxa de Matrícula dos Candidatos Estrangeiros. 

2. As fotocópias devem ser encaminhadas no padrão A4. 

 

Hospedagem 

 A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros 

países. 

 

CONTATOS DO SERVIÇO DE GESTÃO ACADÊMICA 

 

 

I. Programa de Saúde Pública 

Responsável – Eduardo Silva Pinto 

E-mail: secasp@ensp.fiocruz.br / Telefone: (21) 2598-2730 

 

II. Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente 

Responsável – Jordânia Lira da Costa  

E-mail: secaambiente@ensp.fiocruz.br / Telefone: (21) 2598-2702 

 

III. Programa de Epidemiologia em Saúde Pública 

Responsável – Jordânia Lira da Costa 

E-mail: secaepidemiologia@ensp.fiocruz.br / Telefone: (21) 2598-2702 

mailto:secasp@ensp.fiocruz.br
mailto:secaambiente@ensp.fiocruz.br
mailto:secaepidemiologia@ensp.fiocruz.br

