CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE INVESTIMENTOS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS
2º ADITIVO DE RETIFICAÇÃO – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E OUTRAS
Publicado em 08 de janeiro de 2019
A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por
meio da Coordenação de Desenvolvimento Educacional e EAD (CDEAD) e a Universidade Aberta do
Brasil (UAB/MEC), torna público, por meio deste instrumento de divulgação, o 2º aditivo de
retificação do edital, prorrogando novamente as inscrições, além de outras retificações, para o
processo seletivo do Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Investimentos na Educação
Básica, na modalidade a distância com momentos presenciais.
A Coordenação do curso, no uso de suas atribuições, e, por necessidade, conveniência e
oportunidade, resolve promover as seguintes retificações:
1) No item “6. INSCRIÇÃO”, onde se lê:
De: 30/11 a 08/01/2019.
Leia-se:
De: 30/11 a 23/01/2019.
OBSERVAÇÃO: a inscrição deverá ser efetuada impreterivelmente até 16 horas do dia 23/01/2019.

2) No “ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL”, onde se lê:
DECLARAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL
Declaro estar ciente e de acordo que o profissional .................................................................................,
realizará as atividades a distância e participará dos encontros presenciais previstos no Curso de
Especialização em Gestão Estratégica de Investimentos na Educação Básica, com carga horária total
de 440 (quatrocentas e quarenta) horas, sendo 312 (trezentas e doze) horas a distância, distribuídas
em 06 (seis) a 08 (oito) horas semanais de atividades e estudo, 40 (quarenta) horas de forma
presencial, distribuídas entre 3 Encontros presenciais (1 encontro com duração aproximada de 3 dias e
2 encontros de 1 dia cada) e 60 (sessenta) horas para elaboração do TCC.

1

Informo estar ciente também de que se trata de um curso de caráter formativo cujo processo de
certificação dependerá do aproveitamento acadêmico demonstrado e da presença nos Encontros
Presenciais.
Expresso neste ato meu compromisso de liberar o candidato bem como custear, caso a distância assim
o exija, as suas despesas referentes a transporte, alimentação e hospedagem a fim de viabilizar a sua
participação obrigatória nos momentos presenciais do curso.

__________________________________________________

Local, data, assinatura e carimbo
Importante: DEVERÁ CONSTAR O NOME COMPLETO, A MATRÍCULA E O CARGO DO CHEFE DA UNIDADE, BEM COMO O
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO OU INSTITUIÇÃO A QUAL O CANDIDATO ESTÁ VINCULADO.

Obs.: a Declaração deverá ser redigida em papel timbrado da instituição e assinada pelo seu
dirigente.

Leia-se:
DECLARAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL
Declaro estar ciente e de acordo que o profissional .................................................................................,
realizará as atividades a distância e participará dos encontros presenciais previstos no Curso de
Especialização em Gestão Estratégica de Investimentos na Educação Básica, com carga horária total
de 440 (quatrocentas e quarenta) horas, sendo 312 (trezentas e doze) horas a distância, distribuídas
em 06 (seis) a 08 (oito) horas semanais de atividades e estudo, 40 (quarenta) horas de forma
presencial, distribuídas entre 3 Encontros presenciais (1 encontro com duração aproximada de 3 dias
e 2 encontros de 1 dia cada) e 60 (sessenta) horas para elaboração do TCC.
Informo estar ciente também de que se trata de um curso de caráter formativo cujo processo de
certificação dependerá do aproveitamento acadêmico demonstrado e da presença nos Encontros
Presenciais, cujas despesas com locomoção, hospedagem e alimentação é de exclusiva
responsabilidade dos alunos (subitem 4.6 do edital).

__________________________________________________

Local, data, assinatura e carimbo
Importante: DEVERÁ CONSTAR O NOME COMPLETO, A MATRÍCULA E O CARGO DO CHEFE DA UNIDADE, BEM COMO O
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO OU INSTITUIÇÃO A QUAL O CANDIDATO ESTÁ VINCULADO.

Obs.: a Declaração deverá ser redigida em papel timbrado da instituição e assinada pelo seu
dirigente.
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3) No “Anexo VII - CRONOGRAMA”, onde se lê:
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

DATAS

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

De 28/11 até 16h do dia 27/12/2018

RESULTADO DA SELEÇÃO

A partir do dia 08/01/2019

RECURSOS

02 (dois) dias úteis após a divulgação do
resultado

RESULTADO PÓS RECURSOS (caso haja
deferimento)
PERÍODO PARA POSTAGEM DOS DOCUMENTOS DE
MATRÍCULA

A partir do dia 16/01/2019
08 a 18/01/2019

PUBLICAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS

26/02/2019

INÍCIO DO CURSO – PRIMEIRO MOMENTO
PRESENCIAL

25 A 29/03/2019

Leia-se:
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
PERÍODO DE INSCRIÇÃO

DATAS
De 28/11 até 16h do dia 23/01/2019

RESULTADO DA SELEÇÃO

A partir do dia 29/01/2019

RECURSOS

02 (dois) dias úteis após a divulgação do
resultado

RESULTADO PÓS RECURSOS (caso haja
deferimento)
PERÍODO PARA POSTAGEM DOS DOCUMENTOS DE
MATRÍCULA

A partir do dia 05/02/2019
De 30/01 a 08/02/2019

PUBLICAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS

01/03/2019

INÍCIO DO CURSO – PRIMEIRO MOMENTO
PRESENCIAL

25 A 29/03/2019

 Ficam mantidas as demais regras estabelecidas no edital.
Coordenação da UAB-EAD/ENSP/Fiocruz
3

