
 

 

     
 

  

 

 DEMOCRACIA, CIDADANIA E SAÚDE COLETIVA 

Campus Universitário I, CCS, 2º andar, s/n, João Pessoa/PB, CEP: 58.059-900. Fone: (83) 3216-7249. 

E-mail: secnesc@ccs.ufpb.br. Home page: www.ccs.ufpb.br/nesc 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

Processo Seletivo Público - Edital NESC 001/2019 
 

 

 

 

Este edital descreve o processo seletivo para candidatos à 

concorrência pública de vagas ao Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu, definido como Curso de Especialização em 

Saúde Pública, promovido em termos de cooperação 

técnica eventual com a Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP/FIOCRUZ/FIOTEC), o Núcleo de Estudos em 

Saúde Coletiva (NESC/CCS/UFPB), e o Centro de 

Formação em Recursos Humanos da Secretaria de Estado 

da Saúde da Paraíba, como entidades membros da Rede 

Brasileira de Escolas de Saúde Pública (RedEscola). 

 

 

 

1. O Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC/CCS/UFPB), por meio do seu colegiado, em 

reunião ordinária no dia 10/07/2019, constituiu a Comissão Especial do Processo Seletivo 

Público, composta por três membros efetivos (Prof. Dr. Roberto Teixeira de Lima (Presidente), 

Prof. Dr. Gabriel Rodrigues Martins de Freitas, Ivaneide de Miranda Ramos), no uso de suas 

atribuições, e de acordo com o Processo nº 23074.049680/2019-10, torna público o presente 

Edital que estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas no Curso 

de Especialização em Saúde Pública (Pós-Graduação Lato Sensu), de caráter intervencionista e 

interprofissional, a ser executado no biênio 2019/2020, em conformidade com a Resolução  

CONSEPE/UFPB Nº 07/2013, a Resolução CES/CNE Nº 01/2001, e com o seu Regulamento 

Interno.  

 

2. O Curso de Especialização em Saúde Pública (CESP), sob avaliação da Pro-Reitoria de Pós-

Graduação/Coordenação Geral de Acompanhamento e Avaliação dos Programas e Cursos de 

Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu da Universidade Federal da Paraíba, na modalidade de 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, terá sua execução técnico-pedagógica pelo 

NESC/CCS/UFPB, localizado no 2º andar do Centro de Ciências da Saúde (CCS), João 

Pessoa/PB, Campus I. O curso será desenvolvido em onze meses, no período de 28/11/2019 a 

12/09/2020; terá uma carga horária total de 420 (quatrocentos e vinte) horas-aulas, distribuídas 

em atividades teóricas desenvolvidas por meio de encontros mensais de 30 horas em média e de 

atividades práticas (atividades de dispersão) com média de 20 horas, com uma equivalência de 

23 créditos. 
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DO PÚBLICO ALVO: 

 

3. Constitui o público alvo majoritário do CESP:  

 Trabalhadores profissionais da área de saúde, em efetivo exercício, vinculados aos 

serviços públicos municipais, estaduais e federais, residentes em municípios do Estado da 

Paraíba;  

3.1 Constitui público alvo de caráter complementar do CESP: 

 Profissionais de saúde, técnico e/ou docente da Universidade Federal da Paraíba, que 

exerce alguma atividade junto à rede de serviços na área da saúde coletiva/pública no 

âmbito do Estado da Paraíba, na proporção de vagas a serem definidas neste Edital. 

 Profissionais de saúde vinculados à Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, que exerce 

alguma atividade afim no campo da saúde coletiva/pública no âmbito do Estado da 

Paraíba, na proporção de vagas a serem definidas neste Edital. 

 Profissionais de saúde que ainda não estejam vinculados à rede de serviços de saúde, mas 

que exerceram/exercem atividades afins (pesquisa, extensão, etc.) no campo da saúde 

coletiva/pública, na proporção de vagas a serem definidas neste Edital. 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

 

4. As inscrições serão recebidas pela Secretaria Acadêmica do curso no período de 22/10/2019 a 

31/10/2019, no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h na sede do 

NESC/CCS/UFPB, localizado no 2º andar do Centro de Ciências da Saúde (CCS), João 

Pessoa/PB, Campus I  da UFPB, CEP: 58.059-900. No ato da inscrição os candidatos deverão 

apresentar: 

 Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo 1 deste Edital),  

 Cópias de documentos pessoais (CPF, RG, e Comprovante de residência);  

 Resumo curricular (incluindo cópia do Diploma de formação em curso superior na área 

da saúde, e de áreas afins, devidamente registrado em instituição de ensino superior junto 

ao Ministério da Educação e Cultura do Brasil);  

 Declaração de Anuência do Gestor (Anexo 2 deste Edital; não obrigatória para os 

profissionais sem vínculo institucional);  

 Termo de Compromisso assinado (Anexo 3 deste Edital); e 

  Carta Proposta de interesse para participar do curso.  

 

O Resumo Curricular consiste em um documento autoral elaborado pelo candidato com o 

máximo de cinco laudas (digitadas em formato Word, fonte Times New Romam, tamanho 12, 

espaçamento simples e justificado) descrevendo, cronologicamente, o processo de formação 

profissional do candidato, e suas experiências de trabalho na área da saúde pública e afins, 

anexados dos respectivos comprovantes.  
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A Carta Proposta consiste em um documento autoral (digitado em no máximo duas laudas, no 

formato Word, fonte Times New Romam, tamanho 12, espaçamento simples e justificado, 

assinado, e datado) em que o candidato discorre sobre sua intenção em participar do curso.  

 

5. As inscrições terão caráter gratuito, não cabendo qualquer recebimento a esse título, seja pelo 

candidato ou por terceiros. 

 

6. Serão aceitas inscrições por recebimento de documentos via SEDEX, considerando de inteira 

responsabilidade do candidato por seu envio, direcionado para o endereço descrito no item 4 

deste edital, em envelope lacrado com a identificação “INSCRIÇÃO NO PROCESSO 

SELETIVO DO CESP - EDITAL NESC Nº 001/2019”, dentro do prazo estabelecido para 

recebimento de inscrição definido neste Edital. Não serão recebidas inscrições fora do prazo 

estabelecido. 

 

7. Poderão ser aceitas inscrições de candidatos por terceiros, mediante apresentação de 

documento de procuração específico para este fim. Neste caso a procuração deve constar como 

documento anexo aos demais do processo de inscrição.   

 

8. Para fins de homologação de inscrição de candidatos, será conferido o recebimento de todos 

os documentos e demais formulários (referidos no item 4 deste Edital), apresentados pelos 

candidatos no ato da inscrição, mediante protocolo efetivado pela Secretaria Acadêmica do 

curso. 

 

9. Para homologação do processo de inscrição dos candidatos aos perfis das vagas previstas, 

além das informações referidas na Ficha de Inscrição, serão analisados os seguintes critérios: 

 Ser trabalhador da saúde e de áreas afins, com comprovação de vínculo profissional em 

serviço público de saúde (municipal, ou estadual, ou federal), em pleno exercício, no 

âmbito do Estado da Paraíba (Anexo 2 deste Edital); 

 Para os profissionais de saúde que ainda não tenham vínculo com a rede SUS/PB, 

comprovar residência em municípios do Estado da Paraíba, e experiência em práticas de 

saúde pública; 

 Expressar ciência e compromisso de cumprir com exclusividade o curso até o seu término, 

mediante assinatura do Termo de Compromisso (Anexo 3 deste Edital);  

 Apresentar no ato da inscrição, documento específico de anuência do gestor local de sua 

unidade de trabalho (Anexo 2 deste Edital), para o cumprimento presencial das atividades 

inerentes ao curso. (Documento este dispensável para os profissionais de saúde sem 

vínculo com a rede de serviços de saúde). 

 

10. Não serão aceitas inscrições de candidatos na condição de aluno concluinte, ou mesmo que 

apresente certidão de conclusão de curso emitida antes da data limite da inscrição do processo 

seletivo, definida neste Edital. 

 

11. Para os casos de candidatos estrangeiros, em trabalho regular no Brasil, deverá comprovar 

visto de permanência no país com período igual ou superior ao tempo de realização do curso de 
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que trata o presente Edital, e comprovar residência fixa em municípios do Estado da 

Paraíba/Brasil. 

 

12. Todas as inscrições serão analisadas pela comissão do processo seletivo, e homologadas em 

tempo hábil após o término do prazo de inscrição, e seu resultado será divulgado no dia 

01/11/2019 às 10:00h. Todos os candidatos que tiverem suas inscrições não homologadas serão 

notificados por telefone ou e-mail pessoal e terão um prazo de 24 horas para atender alguma 

pendência de documentos, que a comissão julgar necessário para fins de homologação final, que 

será divulgada no dia 05/11/2019. O resultado final será divulgado pela Comissão do Processo 

Seletivo às 16:00h, em comunicação pública pela Secretaria Acadêmica do Curso no 

NESC/CCS/UFPB e também junto ao site do CCS (www.ccs.ufpb.br/nesc). 

 

DA OFERTA DE VAGAS: 

 

13. O CESP oferecerá 60 (sessenta vagas), destinadas em sua maioria aos servidores públicos 

profissionais de saúde que estejam vinculados e em exercício na rede pública de atenção à saúde 

nos diferentes níveis de gestão (municipal, estadual, e federal), no âmbito do Estado da Paraíba.   

 

14. Do total de vagas ofertadas, 10,0% (seis vagas) poderão ser preenchidas por profissional de 

saúde sem vínculo institucional de trabalho no sistema de saúde local, residente no Estado da 

Paraíba; 10,0% (seis vagas) poderão ser preenchidas por profissionais servidores (técnicos e/ou 

docentes) da UFPB; e 10,0% (seis vagas) poderão ser preenchidas por servidores da Secretaria 

de Estado da Saúde da Paraíba (instituição parceira/colaboradora).  

 

15. Caso não ocorra preenchimento de inscritos para o número de vagas destinadas aos perfis 

descritos no item quatorze deste edital, as vagas existentes serão preenchidas pela livre demanda 

de ampla concorrência entre os inscritos. 

 

16. Ainda sobre o total de vagas oferecidas, 20% (12 vagas) serão destinadas a candidatos 

autodeclarados ou oriundos da população negra, povos indígenas, povos e comunidades 

tradicionais e pessoas com deficiência, segundo a Resolução CONSEPE/UFPB Nº 58/2016. 

 

16.1. Para concorrer às vagas mencionadas no item 16, os candidatos deverão 

obrigatoriamente preencher o item “Situação Auto Declarada, constante no Ficha de 

Inscrição (Anexo 1 deste Edital).  

 

16.2. O candidato cujo perfil permite mais de uma opção para as vagas mencionadas no 

item 16 deverá eleger apenas uma das modalidades (autodeclarado negro, indígena, 

pessoa com deficiência ou pertencente a povos e comunidades tradicionais). 

 

16.3. Os candidatos autodeclarados negros, indígenas, com deficiência ou pertencentes a 

povos e comunidades tradicionais concorrerão entre si às vagas estabelecidas no item 16 

deste Edital. 
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16.4. Caso as vagas mencionadas no item 16 não sejam ocupadas, estas serão preenchidas 

pela livre demanda de ampla concorrência entre os inscritos. 

 

16.5 Para a distribuição de vagas de ampla concorrência e considerando os demais perfis 

de candidatos definidos neste Edital, considerando a discussão pela Comissão 

Intergestora Bipartite (CIB/SES/PB), por solicitação do Conselho Estadual de Secretários 

Municipais de Saúde (COSEMS), as vagas de livre demanda serão distribuídas conforme 

descrito no quadro a seguir. 

 

 
Origem de vinculação dos candidatos Nº de vagas 

Profissionais de saúde, por Regionais de Saúde da SES/PB (70,0%)  

I Macro Regional (4 Regionais de Saúde):  

   - 1ª Regional de Saúde 02 

   - 2ª Regional de Saúde 03 

   - 12ª Regional de Saúde 02 

   - 14ª  Regional de Saúde 02 

   - Município de João Pessoa 02 

   - Municípios de maior população da I Macro Regional de  

      Saúde do Estado (IBGE, 2018): 
       - Santa Rita 
       - Bayeux 

 

 

01 
01 

II Macro Regional (5 Regionais de Saúde):  

   - 3ª Regional de Saúde 02 

   - 4ª Regional de Saúde 02 

   - 5ª Regional de Saúde 02 

   - 15ª Regional de Saúde 02 

   - 16ª Regional de Saúde 02 

   - Municípios de maior população da II Macro Regional de  

     Saúde do Estado (IBGE, 2018): 
     - Campina Grande 
     - Queimadas 

 

 

01 
01 

III Macro Regional (7 Regionais de Saúde):  

   - 6ª Regional de Saúde 03 

   - 7ª Regional de Saúde  02 

   - 8ª Regional de Saúde  02 

   - 9ª Regional de Saúde  02 

   - 10ª Regional de Saúde  02 

   - 11ª Regional de Saúde  02 

   - 13ª Regional de Saúde  02 

   - Municípios de maior população da III Macro Regional de  

      Saúde do Estado (IBGE, 2018): 
      - Patos 
       - Sousa 

 

 

01 
01 

Profissionais de saúde, por outros vínculos:  

  - Técnicos e/ou Docentes da UFPB (10,0%) 06 

  - Técnicos servidores da SES/PB  (10,0%) 06 

  - Profissionais de saúde sem vínculo com a Rede SUS/PB (10,0%) 06 

Total de vagas ofertadas 60 
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DO PROCESSO SELETIVO DOS CANDIDATOS: 

 

17. O processo seletivo terá caráter eliminatório e classificatório. Para fins de seleção e 

classificação dos candidatos inscritos, a Comissão do Processo Seletivo fará análise do Resumo 

Curricular e da Carta Proposta dos candidatos, apresentada no ato da inscrição.  

 

17.1. Sobre análise do Resumo Curricular, serão considerados os seguintes elementos: 

Experiência de trabalho na saúde em atividades interprofissionais e/ou multiprofissionais, 

por quantitativo de atividades comprovadas. Considerando que cada experiência de 

trabalho em saúde comprovada, por ano trabalhado (12 meses), receberá 1,0 (um) ponto, 

e 0,08 pontos por cada mês; recebendo atribuição máxima de 5 (cinco) pontos. Para os 

candidatos com registro de atividades em tempo inferior a 1 ano (doze meses), será 

computado 0,08 pontos por cada mês registrado. 

 

17.2. Sobre a Carta Proposta apresentada pelos candidatos, serão analisados dois 

aspectos: o nível de comprometimento espontâneo referido pelo candidato, e  

argumentação para a relevância de sua participação no curso, na perspectiva de  

qualificação do seu processo de trabalho, com pontuação máxima de 5 (cinco) pontos. 

 

18. Serão considerados aprovados e classificados os candidatos que alcançarem nota igual ou 

superior a 5,0 (cinco), resultante do somatório de pontos dos parâmetros definidos no item 17 

deste Edital. A classificação dos candidatos seguirá rigorosamente a ordem decrescente de 

pontos obtidos na seleção, conforme os parâmetros estabelecidos neste Edital. 

 

19. Para os casos de desempate, serão considerados os critérios, em ordem de importância: 

primeiro, maior idade entre os candidatos, e segundo, maior número de anos experiências de 

práticas na rede de serviços de saúde. 

 

20. O resultado do processo seletivo será divulgado no site do CCS (www.ccs.ufpb.br/nesc), na 

Secretaria Acadêmica do Curso (NESC/CCS/UFPB), no dia 11/11/2019. 

 

 

DOS RECURSOS: 

 

21. Considerando a Lei nº 8.666/93 (Artigo 41, inciso §1º), que define que todo cidadão é parte 

legítima para impugnar o edital no prazo de 5 (cinco) dias úteis anteriores à data de início do 

período de inscrição, é facultado aos candidatos, ou outra pessoa interessada, apresentar 

requerimento de impugnação do edital dirigido à presidência da Comissão do Processo Seletivo; 

conforme prazo definido no cronograma deste Edital, mediante exposição fundamentada e 

documentada. 

 

22. A presidência da Comissão do Processo Seletivo fará apreciação do requerimento de 

impugnação do Edital e deverá emitir resposta no máximo em até 3 (três) dias úteis após o seu 

http://www.ccs.ufpb.br/
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recebimento, conforme prazo definido no cronograma deste Edital, mediante exposição 

fundamentada e documentada. Outras demandas de recursos no processo seletivo poderá ser 

efetivada, mediante cronograma definido neste Edital. 

 

23. Caberá à Comissão do Processo Seletivo Público deste Edital, na pessoa de sua presidência, 

emitir parecer de resposta sobre pedido de recurso dos candidatos.  

 

 

DA MATRÍCULA DOS ALUNOS: 

 

24. O candidato aprovado e classificado deverá apresentar à Secretaria Acadêmica do CESP, 

sediada no Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC), 2º andar do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS), na Universidade Federal da Paraíba, conforme cronograma de execução 

(14/11/2019 a 18/11/2019), os seguintes documentos: 

 

a) Ficha de matrícula (Disponível na Secretaria Acadêmica do Curso); 

b) Duas fotos 3x4 recentes, identificadas no verso. 

 

25. Em caso de ocorrência de vaga, por motivo de não homologação de matrícula, ou por não 

comparecimento no período de matrícula por motivo de ordem particular do próprio candidato 

aprovado e classificado, será chamado o candidato imediatamente classificado no resultado final 

do processo seletivo, para preenchimento desta vaga e efetivação de matrícula, objeto deste 

edital. 

 

DA OPERACIONALIDADE DO CURSO: 

 

26. O CESP será gerenciado por uma equipe técnica-pedagógica, e suas atividades presenciais 

regulares serão desenvolvidas no ambiente do NESC/CCS/UFPB e em outros ambientes do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFPB), previamente agendados.  

 

27. O CESP não disporá de bolsa de estudos, seja de caráter remuneratório ou a qualquer título, a 

candidatos aprovados e classificados para o curso, objeto deste Edital. 

 

28. O CESP será desenvolvido por meio de disciplinas/módulos em encontros presenciais 

mensais de três dias consecutivos (quinta, sexta e sábado) cumprindo uma média de 30 

horas/aulas de atividades presenciais; e de média de 20 horas de atividades de dispersão, 

consolidando assim um total de 420 horas. A depender da necessidade, poderá ocorrer a 

concentração de mais de um encontro no mesmo mês.  

 

28.1. As disciplinas terão equivalência de carga horária por créditos, conforme orienta a 

Resolução nº 56/96 do CONSEPE/UFPB, como sendo 1 crédito equivalente a 15 horas de aula 

teórica e 30 horas de aula prática, conforme o quadro abaixo:  
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Disciplinas/Módulos 

Carga 

Horária 

Teórica 

Carga 

Horária 

Prática 

 

Nº de Créditos 

Estado, Sociedade, e Políticas Públicas 30 30 2,0 + 1,0 = 3,0 

Antropologia e Sociologia da Saúde 15 15 1,0 + 0,5 = 2,5 

Planejamento e Gestão em Saúde Pública 30 45 2,0 + 1,5 = 3,5 

Economia e Financiamento em Saúde Pública 15 15 1,0 + 0,5 = 2,5 

Epidemiologia e Informação em Saúde 15 15 1,0 + 0,5 = 2,5 

Processo de Trabalho em Saúde na Interprofissionalidade 30 45 2,0 + 1,5 = 3,5 

Seminários: Metodologias da Investigação e Intervenção em 

Saúde Pública 

45 60 3,0 + 2,0 = 5,0 

Seminários em Saúde Pública - 15 0,0 + 0,5 = 0,5 

Total de Carga Horária/Créditos 180 240 23 

 

 

28.2. No que diz respeito às atividades de dispersão, estas serão realizadas no âmbito das 

instituições de origem dos profissionais participantes, tomando como ponto de partida o 

espaço da atenção básica de saúde, mediante anuência prévia da gestão local; podendo 

inclusive acontecer em equipes multiprofissionais de saúde, sob a conveniência e 

proximidade dos serviços envolvidos.  

 

28.3. As atividades de dispersão serão supervisionadas pelo corpo docente do curso e/ou por 

outros profissionais colaboradores, no âmbito dos serviços na rede de atenção à saúde do 

Estado da Paraíba, tendo como prioridade o sistema local de saúde no âmbito municipal.   

 

29. Os profissionais de saúde participantes do curso receberão acompanhamento pedagógico 

durante todo o curso, sob a responsabilidade do corpo docente credenciado ao 

NESC/CCS/UFPB, seja durante o desenvolvimento de ensino/aprendizagem por meio das 

unidades de aprendizagens, seja no decorrer da elaboração e apresentação do projeto de 

intervenção. 

 

30. Para a conclusão do CESP exigir-se-á o cumprimento por parte do profissional participante 

de todas as Unidades de Aprendizagens, com aproveitamento favorável, elaboração de um 

projeto de intervenção, e da defesa e apresentação pública de um Trabalho de Conclusão do 

Curso (TCC), sob apreciação de uma Banca de Avaliação; conforme Regulamento próprio do 

curso. 

 

DA TITULAÇÃO: 

 

31. Aos profissionais de saúde concluintes do CESP, referido neste Edital, considerando a sua 

aprovação em todas as atividades previstas no percurso formativo, e particularmente quanto ao 

Trabalho de Conclusão de Curso, serão certificados com o título equivalente à Especialização em 

Saúde Pública, emitido pela Universidade Federal da Paraíba, conforme legislação vigente. 
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DA DIVULGAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO: 

 

32. A divulgação oficial deste Edital, bem como as informações referentes a este processo 

seletivo, dar-se-á na forma de Aviso Informativo, publicados no sistema SIGAA da UFPB e no 

sítio eletrônico do CCS (www.ccs.ufpb.br/nesc) e na Secretaria do NESC, localizado no 2º andar 

do CCS da UFPB, fone: (83) 3216-7249 em horário comercial.  

 

33. Ao se inscrever no presente processo seletivo, o candidato expressa pleno conhecimento das 

normas inerentes a este processo seletivo definidas neste Edital, além das normas internas 

constantes no Regulamento do Curso.  

 

34. Os casos omissos a este Edital serão apreciados e julgados pela Comissão do Processo 

Seletivo designada para este fim. 

 

35. O processo seletivo perderá sua validade 30 (trinta) dias após o início do curso; e todo o 

material nele utilizado será arquivado para fins de registro institucional.  

 

DO CRONOGRAMA: 

 

36. Quadro de descrição do cronograma do processo seletivo do CESP.  

Descrição das atividades Data e horários* 
- Divulgação do Edital. 20/09/2019 a  21/10/2019 
- Recebimento de pedido de impugnação do Edital 20/09/2019 a 26/09/2019 
- Resposta aos pedidos de impugnação do Edital 30/09/2019 a 03/10/2019 

- Período de inscrições. 22/10/2019 a  31/10/2019 
- Divulgação de Nota Informativa de homologação de inscrições. 01/11/2019 às 16:00h 
- Recebimento de recursos sobre a homologação de inscrições, na 

Secretaria Acadêmica do CESP. 
04/11/2019  
(das 08:00h às 12:00h) 

- Divulgação de Nota Informativa de homologação final de inscrições. 05/11/2019 às 16:00hs  

 - Período de análise de avaliação do processo seletivo dos 
candidatos 

05/11/2019 a 08/11/2019 

 - Divulgação do processo seletivo dos candidatos 11/11/2019 às 14:00h 

- Recebimento de recursos sobre o processo seletivo, na Secretaria 
Acadêmica do CESP.  

12/11/2019  
(das 08:00h às 12:00h) 

- Divulgação de Edital do resultado final do processo seletivo, na 
Secretaria Acadêmica do CESP. 

13/11/2019 às 14:00h 

- Período de matrícula dos candidatos aprovados e classificados, na 
Secretaria Acadêmica do CESP.  

14/11/2019 a 18/11/2019 
(das 08:00h às 12:00h) 

- Data da segunda chamada de matrícula, se houver.  19/11/2019 
- Início das atividades do curso. 21/11/2019–(às 09:00h) 

     * Horário local de João Pessoa/PB, considerando o sistema acadêmico da UFPB. 

 

 

 

João Pessoa/PB, 12 de Setembro de 2019. 

 
Prof. Dr. Roberto Teixeira de Lima 

Presidência da Comissão do Processo Seletivo 


