
1 
 

 

 

 

 

 
                                                                                 Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2017. 
 

Curso de Especialização em Tecnologias Educacionais 

para Prática Docente no Ensino da Saúde na Escola 
 

PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS – VAGAS REMANESCENTES 
  

2º ADITIVO DE RETIFICAÇÃO – PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), 
através da Coordenação de Desenvolvimento Educacional e EAD (CDEAD) e a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB/MEC), torna pública, por meio deste instrumento de divulgação, a 2ª 

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES,  referente ao Edital "11/2017 - Edital para Seleção de Alunos 
– Vagas Remanescentes”, publicado no dia 17 de novembro de 2017 no portal 
www.ead.fiocruz.br do Curso de Especialização em Tecnologias Educacionais para a Prática 
Docente no Ensino da Saúde na Escola, na modalidade a distância.  
 
A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, e, verificando a necessidade, a 
conveniência e a oportunidade, resolve promover as seguintes alterações: 
 

No item 5 “PERÍODO DE INSCRIÇÕES”, onde se lê: 
 

O período de inscrições é de 17 a 01 de dezembro de 2017. 

 
Leia-se:  
 
O período de inscrições é de 17 de novembro a 07 de dezembro de 2017    
 
Sendo assim, fica prorrogada a data de inscrição e envio da documentação on-line exigida 
para até 07 de dezembro de 2017. 

 
 

No item 9 “RESULTADO DA SELEÇÃO”,  onde se lê: 
 
9.1. É de responsabilidade da ENSP/Fiocruz a divulgação da relação dos candidatos 
SELECIONADOS, em ordem alfabética e por Polos UAB, e dos SUPLENTES, estes em ordem de 
classificação e também por Polos UAB, no Portal EAD (www.ead.fiocruz.br) a partir de 29 de 
novembro de 2017; 
 
 
 

Leia-se:  

http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital1940v13.pdf
http://www.ead.fiocruz.br/
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9.1. É de responsabilidade da ENSP/Fiocruz a divulgação da relação dos candidatos 
SELECIONADOS, em ordem alfabética e por Polos UAB, e dos SUPLENTES, estes em ordem de 
classificação e também por Polos UAB, no Portal EAD (www.ead.fiocruz.br) a partir de 12 de 
dezembro de 2017; 

 
 
Observações importantes: 
 

 O envio da documentação não garante a participação no Curso, constituindo-se apenas 
como requisito para seleção; 

 

 Em hipótese alguma serão aceitas inscrições online realizadas após o dia 07/12/2017; 
 

 Ficam mantidas as demais regras previstas no edital. 
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