
 
 
 
 

Rio de Janeiro, em 22 de abril de 2014 

 

C u r s o  e m  G e s t ã o  d e  R e d e s  d e  A t e n ç ã o  à  S a ú d e  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

 

R E T I F I C A Ç Ã O  D O  E D I T A L  P A R A  S E L E Ç Ã O  D E  A L U N O S   

 

UFs: MINAS GERAIS; SÃO PAULO; PARANÁ; SANTA CATARINA e RIO GRANDE DO SUL 

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz ENSP/FIOCRUZ, através da 

Coordenação de Educação a Distância (EAD/ENSP-Fiocruz) e da Coordenação do Curso de Especialização em 

Gestão de Redes de Atenção à Saúde, tornam pública, por meio deste instrumento de divulgação, a 

RETIFICAÇÃO do Edital: 04/2014 - Edital para Seleção de Alunos, publicado no portal www.ead.fiocruz.br, em 

09abr2014, referente ao processo de seleção de alunos para o Curso em Gestão de Redes de Atenção à Saúde, 

no nível de especialização, na modalidade a distância.  

A Comissão de Seleção no uso de suas atribuições legais, RESOLVE, efetuar as seguintes retificações no edital 

para seleção de alunos em referência: 

 
Onde se lê: 

4.1 Período de inscrição: 9 de abril de 2014 a 30 de maio de 2014 
Leia-se:  
4.1 Período de inscrição on-line: 9 de abril de 2014 a 30 de maio de 2014  

 
Onde se lê: 

4.2 Cada candidato deverá efetivar seu pedido de inscrição on-line (via internet), também no 
período determinado no subitem 4.1, por meio do preenchimento da ficha de inscrição 
disponível no endereço eletrônico, conforme segue:  

Leia-se: 
4.2 Cada candidato deverá efetivar seu pedido de inscrição on-line (via internet), no período 
determinado no subitem 4.1, por meio do preenchimento da ficha de inscrição disponível no 
endereço eletrônico, conforme segue:  

 
Onde se lê:  

4.3 Além de efetuar o pedido de inscrição pela internet, cada candidato deverá encaminhar 
toda a documentação comprobatória exigida no sub item 3.1, também no período determinado 
no subitem 4.1, por via postal (recomenda-se Carta Registrada ou SEDEX), para o endereço 
abaixo especificado:  

Leia-se:  
4.3 Além de efetuar o pedido de inscrição pela internet, cada candidato deverá encaminhar 
toda a documentação comprobatória exigida no subitem 3.1, até 30 de maio de 2014, por via 
postal (recomenda-se Carta Registrada ou SEDEX), para o endereço abaixo especificado: 

 

http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital1886v12.pdf
http://www.ead.fiocruz.br/


Onde se lê:  
4.3.1 Para comprovar a postagem no prazo determinado no subitem 4.1, os Correios devem 
carimbar o envelope de correspondência com a data de postagem. Caso a agência não carimbe 
o envelope o candidato deverá requerer o Recibo de Postagem (fornecido gratuitamente nas 
agências dos Correios), e encaminhá-lo no mesmo envelope junto com os demais documentos 
exigidos. 

Leia-se:  
4.3.1 Para comprovar a postagem no prazo determinado no subitem 4.3, os Correios devem 
carimbar o envelope de correspondência com a data de postagem. Caso a agência não carimbe 
o envelope o candidato deverá requerer o Recibo de Postagem (fornecido gratuitamente nas 
agências dos Correios), e encaminhá-lo no mesmo envelope junto com os demais documentos 
exigidos. 

 
Onde se lê:  

4.3.3 A ENSP/Fiocruz não se responsabilizará pelas correspondências que, embora postadas 
dentro do prazo de inscrição, não sejam recepcionadas por esta Instituição no prazo de até 15 
(quinze) dias após a data final de postagem da documentação. 

Leia-se:  
4.3.3 A ENSP/Fiocruz não se responsabilizará pelas correspondências que, embora postadas no 
prazo, não sejam recepcionadas por esta Instituição no prazo de até 15 (quinze) dias após a data 
final de postagem da documentação. 

 
Onde se lê:  

4.5 Obrigatoriamente, tanto a inscrição on-line quanto a postagem da documentação devem 
ser efetuados rigorosamente dentro do prazo e na forma das regras estabelecidas. 

Leia-se:  
4.5 Obrigatoriamente, tanto a inscrição on-line quanto a postagem da documentação devem 
ser efetuados rigorosamente no prazo e na forma das regras estabelecidas. 

 
 

DAS INFORMAÇÕES 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico pseletivo@ead.fiocruz.br da Subárea de 
Processo Seletivo e Editais da Coordenação de Educação a Distância.  

 

Coordenação do Curso de Redes de Atenção à Saúde 

 

 

mailto:pseletivo@ead.fiocruz.br

