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COMUNICADO CESP/USP Nº 4/2017, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 

SOBRE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 

A Coordenação do Curso de Especialização em Saúde Pública (CESP), da Faculdade de 
Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP), tendo em vista o recebimento de 
solicitações de esclarecimentos sobre os critérios adotados na Primeira Parte do Processo 
Seletivo objeto do Edital FSP/USP/CESP Nº 01/16, de 16/12/2016,  

INFORMA que 

a) A Comissão de Seleção instituída pela Coordenação do CESP, conforme previsto no 
Edital FSP/USP/CESP Nº 01/16, realizou o seu trabalho seguindo critérios por ela 
definidos, autonomamente, sem qualquer interferência da Reitoria, da Diretoria da FSP ou 
de qualquer outro órgão da FSP ou da USP; 

b) Os critérios referidos no item ‘a’ se relacionam com aspectos pedagógicos de importância 
para o desenvolvimento do curso, a adequada identificação e envio dos documentos 
escolares solicitados aos candidatos, o uso adequado da plataforma de inscrição (pois o 
processo de inscrição é parte da seleção), o multiprofissionalismo requerido para a turma 
a ser composta, a diversidade de procedência geográfica dos candidatos, a legislação 
quanto ao funcionalismo público e da própria universidade e a finalidade do curso, na 
modalidade semipresencial com forte componente de ensino a distância, dentre outros 
aspectos técnicos; 

c) Em conformidade com o disposto pelo Edital FSP/USP/CESP Nº 01/16 mestres e doutores 
e mestrandos e doutorandos foram desclassificados, com base na documentação enviada 
e no preenchimento da Ficha de Inscrição. Sempre que houve dúvida, foram realizadas 
buscas na Plataforma Lattes, do CNPq, para a tomada de decisão. Várias centenas de 
candidatos foram desclassificados com base nesse critério e nesse procedimento. Não 
obstante, falhas podem ter ocorrido e, a esse respeito têm chegado à Coordenação do 
CESP denúncias de que alguns candidatos(as) concluíram ou estão fazendo mestrado e 
doutorado. Algumas denúncias se referem a homônimos. Outras se revelaram 
fundamentadas. Em todo caso, todas as denúncias enviadas de algum modo à 
Coordenação do CESP estão sendo apuradas, e terão continuidade até o final desta 
Segunda Parte do Processo Seletivo e resultarão, se comprovada a condição escolar, em 
desclassificação. Comprovada a condição de pós-graduado ou pós-graduando em 
qualquer área da saúde, mesmo após a matrícula, o aluno será desligado do curso, por 
descumprimento de disposição normativa da USP; 

d) Ainda em conformidade com o disposto pelo Edital FSP/USP/CESP Nº 01/16 sobre as 
vagas no CESP/USP/2017-18 não serem abertas a “especialistas em Saúde 
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Pública/Coletiva”, a Comissão de Seleção adota critério restrito para os termos 
“especialista” e “Saúde Pública/Coletiva”, não se enquadrando nesta restrição os 
candidatos que tenham feito aprimoramentos, capacitações, atualizações e 
aperfeiçoamentos variados. Quanto à “Saúde Pública/Coletiva”, não se enquadram nesta 
restrição candidatos que tenham feito especializações variadas no campo da saúde que, 
embora com maior ou menor conexão com o campo da Saúde Pública/Coletiva não se 
caracterizam como especialização típica. Desse modo, especializações específicas, em 
áreas ou “recortes” do campo, como “Gestão”, “Vigilância”, “Saúde da Família”, 
“Epidemiologia”, dentre outros, não são consideradas especializações em Saúde 
Pública/Coletiva, para fins de inscrição, nem tais formações correspondem a priorizações 
ou pontuações no presente Processo Seletivo; 

e) Não procedem as afirmações de que houve descumprimento do Edital FSP/USP/CESP 
Nº 01/16, de 16/12/2016 quanto ao número de inscritos. Ao contrário, foi exatamente com 
base no referido Edital que se tomou a decisão de manter as inscrições até o último minuto 
do prazo fixado naquela norma, conforme informado aos candidatos por meio dos 
Comunicados CESP/USP Nos 1/2017 e 2/2017. Cabe reiterar, contudo, que o Edital dispõe 
que as inscrições dar-se-iam “por ordem de chegada até o limite de 800 (oitocentas) 
inscrições, a partir das 11h00 do dia 16/01/2017” e que seriam “encerradas quando o 
sistema a ser utilizado registrar a 800ª inscrição ou, caso esse número não seja atingido, 
às 16h00 do dia 24/01/2016”. A norma não identifica uma razão específica para que o 
número não seja atingido. Por esta razão, sobrevindo, como sobreveio, o motivo de força 
maior a que alude o Comunicado CESP/USP No 1/2017, de 17/1/2017, foi tomada a 
decisão de manter as inscrições até o último minuto do prazo fixado no Edital 
FSP/USP/CESP Nº 01/16, com o único propósito de assegurar o exercício do direito à 
inscrição; 

f) A Coordenação do CESP reitera que a Comissão de Seleção realizou, ainda que dispondo 
de parcos recursos frente ao elevado número de candidatos (9.151), um árduo e 
competente trabalho, marcado pelo cuidado com cada detalhe, zelo, critérios claros, 
referência ética e responsabilidade profissional; 

g) Para ampliar a transparência a respeito do trabalho realizado, são disponibilizadas 
informações em anexo, sobre algumas características do grupo de 240 candidatos 
selecionados na Primeira Etapa do Processo Seletivo. 

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2017. 
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ANEXO AO 
COMUNICADO CESP/USP Nº 4/2017, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 
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