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PROCESSO SELETIVO 

MESTRADO ACADÊMICO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER 

TURMA 2022 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

Código do Candidato Situação do Candidato 

iff-B012BCFE205B homologado 

iff-3CB879402DDC homologado 

iff-B1268136B0FE homologado 

iff-723AD97D6C9D homologado 

iff-82E81898C8B2 homologado 

iff-35A73E9088BB homologado 

iff-0BB23061CED8 homologado 

iff-F84E0645ED96 homologado 

iff-67985A51FDF5 homologado 

iff-4D26D48EDBC1 homologado 

iff-4B4403B72584 homologado 

iff-6B9068D75A3B homologado 

iff-EDDC7E52F6A5 homologado 

iff-4782F7FD6BFB homologado 

iff-A3E2EF37EE4C homologado 

iff-035453E6CD40 homologado 

iff-E01423CCD91B homologado 

iff-DF3A39C4E5E9 homologado 

iff-17EF736F40DA homologado 

iff-5FC22349BA34 homologado 

iff-62122E653E59 homologado 

iff-B012BCFE205B homologado 

iff-3CB879402DDC homologado 

iff-B1268136B0FE homologado 
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Código do Candidato Situação do Candidato 

iff-DD2FB129C240 homologado 

iff-E68848DADCB6 homologado 

iff-56243862D00B homologado 

iff-861C35321230 homologado 

iff-71BEB468A168 homologado 

iff-F62F01B687AF homologado 

iff-D65E07D3B69E homologado 

iff-A6ADD6548B8D* homologado 

iff-053665D3DE11 não homologado 

iff-067D6CB56BA8 não homologado 

iff-3F0195789379 não homologado 

iff-C7C4BB0AE7B6 não homologado 

 

Prova de Língua Inglesa:  

 
Todos os candidatos homologados deverão realizar a prova de língua inglesa. 
* Candidato isento de prova de inglês, conforme item 5.1.1 da Chamada Pública de Seleção 
 
A prova de Língua Inglesa será realizada de forma presencial no dia 10 de maio de 2022 no 
Anfiteatro A, do Centro de Estudos Olinto de Oliveira, no Instituto Nacional em Saúde da 
Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - IFF, localizado na Avenida Rui 
Barbosa 716 – Flamengo, iniciando às 10h e terminando às 13h, impreterivelmente, horário 
de Brasília, para todos os candidatos homologados, exceto os dispensados conforme item 
5.1.1. Os candidatos deverão chegar ao local de prova 1 hora antes. Não será permitida a 
entrada de candidatos após o início das provas e sem a utilização de máscara. 
 
ATENÇÃO: Todos os candidatos deverão apresentar ao fiscal na porta do Instituto Nacional 
em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira - IFF o comprovante 
de vacinação de Covid juntamente com seu documento de identificação antes da realização 
das provas. 
 
Lembramos trazer caneta azul ou preta para a prova.   
 
Não será permitido o uso de celulares e relógios durante a prova. 

 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2022. 

Gestão Acadêmica 


