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Edital de Seleção de Candidatos Graduados 2019 
 
A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo torna pública a abertura de 
inscrições para o Processo de Seleção de Portadores de Diploma de Curso Superior para 
ingresso no primeiro semestre de 2019 no Curso de Bacharelado em Saúde Pública, 
período vespertino. 
 
I – VAGAS 

9 (nove) vagas. 
 
II – REQUISITOS 

Os interessados nas vagas deverão ter concluído, no prazo não superior a 5 (cinco) anos, 
um dos seguintes cursos de graduação: biblioteconomia, ciências biológicas, ciências 
biomédicas, ciências sociais, educação física, enfermagem, estatística, farmácia-
bioquímica, física, fisioterapia, fonoaudiologia, geografia, gerontologia, gestão 
ambiental, gestão de políticas públicas, história, jornalismo, medicina, medicina 
veterinária, nutrição, obstetrícia, odontologia, psicologia, saúde coletiva, terapia 
ocupacional, bacharelado interdisciplinar em humanidades ou em saúde. 
 
III – INSCRIÇÃO 

Para se inscrever o candidato ou seu procurador deverá apresentar ao Serviço de 
Graduação da Faculdade de Saúde Pública (Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira César) nos 
dias 21 e 22 de janeiro de 2019, das 10h às 12h ou das 15h às 17h, os seguintes 
documentos: 

a) Requerimento dirigido ao Diretor da FSP (fornecido pelo Serviço de Graduação no ato 
da inscrição). 
 

b)  Cédula de Identidade ou, no caso de estrangeiro, Registro Nacional de Estrangeiro – 
RNE- (original e uma cópia simples); 
 

c) Diploma de Bacharelado ou Licenciatura devidamente registrado pelo MEC ou 
autoridade competente; ¹ ² 
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d) Histórico Escolar carimbado e assinado, contendo: título obtido, nota e carga horária 

das disciplinas cursadas, forma de ingresso, notas e ano de conclusão do curso, bem 
como o reconhecimento do curso pelo MEC; 

 
 
¹ O candidato estrangeiro ou brasileiro com diploma expedido por universidade estrangeira deve 
apresentar diploma reconhecido no Brasil. 
 
² Para candidatos graduados em cursos da USP será dispensada a apresentação de diploma 
registrado. 

 

I. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Os candidatos deverão realizar uma prova dissertativa com cinco questões de igual peso 
(2,0), uma para cada um dos eixos do curso: Ciências da Vida; Ciências Humanas e 
Sociais; Epidemiologia, Estatística e Sistemas e Sistemas de Informação em Saúde; 
Políticas Públicas, Planejamento e Gestão em Saúde; Meio Ambiente e Saúde Pública.  
Os programas das disciplinas base listadas a seguir estão disponíveis no site: 
http://uspdigital.usp.br/disciplinas: 
 
HSA 0127 Fundamentos Biológicos da Saúde Humana I; 
HEP 0145 Epidemiologia Descritiva;  
HSA 0128 Relações Saúde e Ambiente na Perspectiva Macro Socioambiental;  
HSP 0155 Sociologia Política e Saúde;  
HSP 0157 Política de Saúde. 
 

 Dia da Prova: 

 Local: Faculdade de Saúde Pública 
 
 Data e horário da prova: 12 de fevereiro de 2019, às 14 horas. 

O candidato deverá dirigir-se à sala designada para suas provas com antecedência de 30 
(trinta) minutos para identificação, munido de documento de identificação com foto e 
caneta esferográfica azul ou preta. 

A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não sendo autorizada a saída do 
candidato antes de decorrida 1 (uma) hora de prova. 

Não será permitida a utilização de nenhum material de consulta, bem como a utilização 
de equipamento eletrônico ou de qualquer outro recurso que enseje comunicação. 
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Serão classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a cinco (5,0). 
 
Caso o número de vagas seja menor que o número de aprovados, o preenchimento das 
vagas atenderá ao princípio classificatório; 
 
1. Em observância ao § 2º do art. 78 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo
, no  exame de seleção, em caso de empate entre candidatos, o aluno proveniente da USP 
terá preferência sobre os de outras instituições de ensino superior; 

2. Entre candidatos de outras instituições, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate: 

a) O aluno que tiver o menor número de reprovações em disciplinas no seu curso de 
origem; 

b) Maior média ponderada no curso de origem; 

II. RESULTADO FINAL 
 
O resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado até 19 de fevereiro de 2019 
e divulgado no site da Faculdade de Saúde Pública: www.fsp.usp.br  
 
Não haverá revisão de notas ou vistas da prova. 

O resultado não será fornecido por telefone. 
 
III. MATRÍCULA 

Para realizar a matrícula, nos dias 25 ou 26 de fevereiro de 2019, das 10h às 12h ou das 
15h às 17h, os selecionados deverão apresentar ao Serviço de Graduação da FSP cópias 
simples, acompanhadas de originais, dos seguintes documentos: 

a) CPF; 
b) Título de eleitor; 
c) Certidão de nascimento; 

d) Comprovante de quitação com o serviço militar (somente para brasileiros natos ou 
naturalizados do sexo masculino); 
e) 1 foto 3x4 recente. 

O não comparecimento do candidato aprovado nos dias 25 ou 26 de fevereiro de 2019 
implicará na desistência da vaga, sendo chamado o próximo candidato classificado. 
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Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Graduação da Faculdade de Saúde 
Pública/USP. 

IV. CRONOGRAMA 

 
- Inscrições: 21 e 22/01/2019 
- Prova: 12/02/2019 
- Divulgação do resultado final: 19/02/2019 
- Matrícula dos candidatos selecionados: 25 ou 26/02/2019 
 
 
Os candidatos não selecionados terão até o dia 29 de março de 2019 para retirarem os 
documentos deixados no ato da inscrição. Após está data os documentos serão destruídos. 
 
O Curso de Nutrição não dispõe de vagas para graduados em 2019. 
 


