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Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde 

 

SELEÇÃO PARA O DOUTORADO 2019 

 
RESULTADO DAS ENTREVISTAS 

 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOTA DA ENTREVISTA 

124923-532018* 8,7 
125938-532018 8,5 
125974-532018 7,7 
126733-532018 4,5 
126758-532018 9,7 
126956-532018 5 
127056-532018 4 
127232-532018 7 
127908-532018 Ausente 
128268-532018 8,4 
128272-532018 8,3 
128280-532018 Ausente 
128294-532018 7,7 
127174-532018 8,3 

 
 

RESULTADO FINAL POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO  
 

CANDIDATOS APROVADOS 

 
ORDEM NOME 

1º Janio Gustavo Barbosa 

2º Fatima Cristina Lopes dos Santos 

3º Elzimar Evangelista Peixoto Pinto 

4º Roberta Cristina Barboza Galdencio 

5º Edvaldo da Silva 

6º Daniele Masterson Tavares Pereira 

7º Luiza Real de Andrade Amaral 
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SUPLENTES 
 

ORDEM NOME 
1º Bruna Vanessa Dantas Ribeiro 

2º Leonardo de Souza Melo 

 
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
A CPGICS aprovou a ampliação de 1 vaga para a turma de 2019. 

 

MATRÍCULA 

 
O período de matrícula será de 07 a 18/01/2019, mediante a entrega na Gestão Acadêmica do Icict 
de todos os documentos exigidos, listados abaixo:  
 
a) Duas Fotocópias e original da carteira de identidade em que conste o campo naturalidade; 

b) Duas Fotocópias e original do CPF caso não conste na Identidade;  

c) Duas Fotocópias e original legível do diploma de graduação. No caso de candidato que tenha 

obtido sua graduação no exterior, este deverá apresentar cópia autenticada de seu diploma 

devidamente revalidado por Universidade brasileira.   

d) Original do diploma de mestrado reconhecido pelo Ministério da Educação ou ata de defesa da 

dissertação (para conferência com a cópia enviada no processo seletivo) 

e) Duas Fotocópias da Certidão de casamento (caso haja mudança de nome em relação ao diploma 

de graduação); 

f) Fotocópia do comprovante de residência; 

g) Duas fotos 3X4 

g) Declaração de liberação de superior hierárquico – caso o candidato pretenda manter seu vínculo 

profissional durante a realização do mestrado, explicitando a anuência da instituição e a liberação 
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de carga horária para o cumprimento das exigências do curso. Modelo em anexo a esta chamada 

pública. 

h) Declaração de Disponibilidade – caso o candidato não possua vínculo profissional ou pretenda 

deixar o vínculo atual após o início do curso. Modelo em anexo a esta chamada pública. 

 
Candidatos que residam fora do Município do Rio de Janeiro deverão enviar sua documentação 
de matrícula por SEDEX. Os documentos enviados deverão ser autenticados em cartório. 
 
 
Nota: As fotocópias devem ser em papel A4 na cor branca e todas serão reconhecidas pela Gestão 
Acadêmica. 
 
 
BOLSAS DE ESTUDO E HOSPEDAGEM 
 
O PPGICS dispõe de um número limitado de bolsas de estudo para o curso de Doutorado, a serem 
distribuídas segundo critérios das agências financiadoras (CNPq, Capes e outras) e da Comissão de 
Bolsas do PPGICS e disponibilidade do Programa. Serão contemplados os alunos que solicitarem 
bolsa, até o limite de bolsas disponíveis. A Fundação Oswaldo Cruz não dispõe de hospedagem para 
alunos provenientes de outros estados ou países. 
 
 
ENDEREÇO PARA ENTREGA/ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO  
 
Fundação Oswaldo Cruz 
Instituto de Informação e Comunicação Científica e Tecnológica em Saúde 
Serviço de Gestão Acadêmica / Matrícula no Curso de Doutorado 
Av. Brasil, 4036 – Prédio da Expansão do Campus – Sala 210 
Manguinhos – Rio de Janeiro / RJ  
Cep: 21040-361 
Horário de atendimento ao público – 9h às 16h 


