
 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, em 11 de setembro de 2014 

 

E n v e l h e c i m e n t o  e  S a ú d e  d a  P e s s o a  I d o s a  

 
CURS O DE  AP ERFE IÇOAMENTO  

 

 EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS 

 

 

RETIFICAÇÃO DO CABEÇALHO DA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE 
CANDIDATOS SELECIONADOS 

 

 

A Coordenação do curso, no uso de suas atribuições e verificando a incorreção na 

publicação do cabeçalho da relação de candidatos selecionados, publicada no portal ead 

em 20 de agosto de 2014, resolve promover a seguinte retificação: 

 

 

Onde se lê:  

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 

(ENSP/Fiocruz) e a Área Técnica de Saúde do Idoso do Departamento de Ações 

Estratégicas/DAPE da Secretaria de Atenção a Saúde/SAS do Ministério da Saúde, 

tornam pública, por meio deste instrumento de divulgação, a Relação dos 484 

candidatos selecionados no processo seletivo para as vagas de alunos, por Unidade 

Federativa e em ordem alfabética, referente ao edital “04/2014 - Edital para Seleção 

de Alunos” publicado em 14 de abril de 2014 no Portal EAD www.ead.fiocruz.br , do 

Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, na 

modalidade educação à distância. 

http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital830v36.pdf
http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital830v36.pdf
http://www.ead.fiocruz.br/


 

 

Leia-se: 

 

A Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz 

(ENSP/Fiocruz) e a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa do Departamento de 

Atenção Especializada e Temática / DAET, tornam pública, por meio deste 

instrumento de divulgação, a Relação dos 484 candidatos selecionados no processo 

seletivo para as vagas de alunos, por Unidade Federativa e em ordem alfabética, 

referente ao edital “04/2014 - Edital para Seleção de Alunos” publicado em 14 de abril 

de 2014 no Portal EAD www.ead.fiocruz.br , do Curso de Aperfeiçoamento em 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, na modalidade educação à distância. 

 

 

               Coordenação do Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa 

http://www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital830v36.pdf
http://www.ead.fiocruz.br/

