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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NA PÓS-GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP - 2015 
 

REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE DO 
PROCESSO SELETIVO 

Os candidatos aos Programas de Pós-Graduação em Saúde Pública e de Pós-
Graduação em Nutrição em Saúde Pública que desejarem se beneficiar da Lei 
Estadual 12.782, de 20.12.2007, no que se refere à redução de taxa para a 
realização da 1ª fase do processo seletivo, a cargo da Fuvest, deverão consultar 
a Portaria da Superintendência de Assistência Social da Universidade de São 
Paulo (SAS/USP), reproduzida a seguir, e proceder conforme indicado.  

O período para essas solicitações é de 14 a 18 de julho de 2014. 

Links para os programas:  

Pós-Graduação em Saúde Pública (http://www.fsp.usp.br/pos/wp-
content/uploads/2013/07/Edital-Processo-Seletivo-2015.pdf) 

Pós-Graduação em Nutrição em Saúde Pública 
(http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/07/Edital-Processo-
Seletivo-2015_Programa-de-Nutri%C3%A7%C3%A3o.pdf)  

 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Portaria GS 23/2014, de 10/07/2014 - Dispõe sobre a regulamentação para a 

concessão de redução de 50% da taxa de inscrição (Lei 12.782/2007) para o 

processo seletivo para ingresso nos Programas de Pós-Graduação da 

Faculdade de Saúde Pública da USP-2015. 

O Superintendente da Superintendência de Assistência Social da Universidade 

de São Paulo (SAS/USP) baixa a seguinte portaria, regulamentando as normas 

para a concessão de redução de 50% da taxa de inscrição (Lei 12.782/2007), 

para a inscrição na primeira fase da seleção para ingresso em 2015 na Pós-

Graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP, a ser realizada pela Fuvest. 

ARTIGO 1° - Para a solicitação de redução de 50%, de que trata a Lei 12.782, 

de 20 de dezembro de 2007, o interessado deverá inicialmente acessar o site 

http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/07/Edital-Processo-Seletivo-2015.pdf
http://www.fsp.usp.br/pos/wp-content/uploads/2013/07/Edital-Processo-Seletivo-2015.pdf
http://www.fsp.usp.br/


www.fuvest.br e cadastrar-se em “Usuários”, caso não tenha se cadastrado na 

Fuvest anteriormente.  

No período de 14 de julho (segunda-feira) a 18 de julho de 2014 (sexta-feira), 

deverá efetuar log on e preencher, imprimir e assinar o formulário de solicitação 

de redução de taxa e anexar a ele cópias simples de seu CPF (Cadastro de 

Pessoas Físicas) e de cada um dos documentos que comprovam a situação 

declarada.  

ARTIGO 2º - O formulário e respectivo(s) anexo(s) deverão ser enviados em 

envelope endereçado a:  

FUVEST - Fundação Universitária para o Vestibular 

SAÚDE PÚBLICA 2015 

Rua Alvarenga, 1945/51 

Cidade Universitária 

CEP 05509-004 – Butantã, São Paulo, SP. 

 

Serão analisados os documentos comprovadamente postados nos correios até 
19 de julho de 2014.  

ARTIGO 3° - A documentação necessária, além da ficha SAS/USP, preenchida, 

impressa e assinada pelo interessado, deverá conter cópias simples de: 

. cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do candidato. 

. cópia do Documento de identificação (Cédula de Identidade) do candidato. 

I - Para a comprovação da condição de estudante, será aceito um dos seguintes 

documentos: 

. cópia da Certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino pública ou 

privada, atestando matrícula em 2014. 

. Carteira de identidade estudantil ou documento similar, expedido por instituição 

de ensino pública ou privada, ou por entidade de representação discente, com 

validade no ano corrente. 

II - Para a comprovação de renda, será aceito um dos seguintes documentos, 

referentes ao mês corrente ou, no máximo, de três meses anteriores: 

. cópia do contracheque ou recibo de pagamento por serviços prestados ou 

envelope de pagamento ou declaração do empregador; 



. cópia do extrato de rendimentos fornecido pelo INSS ou outras fontes, referente 

a aposentadoria, auxílio-doença, pensão, pecúlio, auxílio-reclusão e previdência 

privada. Na falta destes, extrato bancário identificado, com o valor do crédito do 

benefício; 

. cópias de recibos de comissões, aluguéis, pró-labores e outros; 

. cópias de comprovante de recebimento de pensão alimentícia. Na falta deste, 

extrato ou declaração de quem a concede, especificando o valor; 

. cópias de comprovantes de benefícios concedidos por Programas Sociais, 

como, por exemplo, bolsa-escola e cheque-cidadão; 

. declaração assinada pelo próprio candidato, para autônomos e trabalhadores 

em atividades informais, contendo as seguintes informações: nome, nº do 

documento de identidade, atividade que desenvolve, local onde a executa, 

telefone, há quanto tempo a exerce e renda bruta mensal em reais. 

III - Para a comprovação da condição de desempregado, será aceito um dos 

seguintes documentos: 

. cópia de Recibo de seguro-desemprego e do FGTS. 

. cópia de Rescisão do último contrato de trabalho, mesmo que temporário. No 

caso de cópia do contrato da carteira de trabalho, anexar, ainda, cópia das 

páginas de identificação. 

. Declaração assinada pelo próprio interessado, contendo as seguintes 

informações: nº do documento de identidade, qual a última atividade, local em 

que a executa, por quanto tempo exerceu tal atividade e data do desligamento.  

ARTIGO 4° - Serão considerados “desempregados” os candidatos que, tendo 

sido já empregados, formal ou informalmente, estiverem sem trabalho no 

momento e no período de até 12 meses anteriores à presente solicitação.  

ARTIGO 5° - O interessado que não apresentar os documentos requeridos no 

Artigo 3º não terá sua solicitação analisada. 

ARTIGO 6° - A qualquer momento, a Divisão de Promoção Social da SAS/USP 

poderá efetuar visita domiciliária à família do solicitante, como instrumento 

adicional de avaliação da situação socioeconômica do requerente e de sua 

família. 

ARTIGO 7º - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SOLICITAÇÃO E DA 

INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO JUNTO À FUVEST 

A partir do dia 21 de julho de 2014, o solicitante poderá saber, ao se inscrever 

para a primeira fase da seleção pelo site da Fuvest, se recebeu redução de taxa 

de inscrição. Todos os beneficiados com redução de taxa deverão efetuar sua 



inscrição para o processo seletivo entre 21 de julho e 29 de agosto de 2014, 

seguindo as orientações do programa. 

O deferimento pela SAS/USP da solicitação de redução de taxa não significa que 

o interessado já se encontre inscrito para a primeira fase da seleção para 

ingresso em 2015 na Pós-Graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP. 

 


