
 

 

                                                                                                          Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2015 
 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

 
RETIFICAÇÃO 

 

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 públicas, por meio deste instrumento de divulgação,  a 
Retificação das normas para o processo seletivo de alunos, referente a “12/2014 - Edital para Seleção 

de Alunos - VAGAS REMANESCENTES”, publicado em 05 de dezembro de 2014 no portal EAD 
www.ead.fiocruz.br , para o Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa, 
na modalidade a distância.  
 
A Comissão de Seleção, no uso das suas atribuições, e verificando a necessidade, a conveniência e a 
oportunidade, resolve promover as seguintes retificações: 

  

1) No item 6 “PRAZO DE INSCRIÇÕES”, onde se lê: 
 

          Prazo de inscrições: 05 de dezembro a 30 de janeiro de 2015. 

Leia-se: 

          Prazo de inscrições: 05 de dezembro a 27 de fevereiro de 2015. 

 

Sendo assim, fica prorrogada a data de inscrição on-line e de envio da documentação 
comprobatória para até 27 de fevereiro de 2015, sendo esta a data final para postagem da 
documentação. Consequentemente, o item “2” e o subitem “10.1” deste edital também foram 
alterados, como segue: 
 
 

2) No item 2 “ESTRUTURA DO CURSO”, onde se lê: 

           OBSERVAÇÃO: o curso está previsto para iniciar em 18 de maio de 2015. 

Leia-se: 

           OBSERVAÇÃO: o curso está previsto para iniciar em 22 de junho de 2015. 

 

 

3) No subitem 10.1 do item 10 “RESULTADOS DA SELEÇÃO”, onde se lê: 

10.1   A ENSP/FIOCRUZ, por meio da Comissão de Seleção, será responsável pela seleção 

e divulgação da lista de candidatos selecionados, por meio eletrônico, no Portal EAD: 

www.ead.fiocruz.br/editais , prevista para a partir de 06 de março de 2015;  

http://www.ead.fiocruz.br/
http://www.ead.fiocruz.br/


 

Leia-se: 

10.1   A ENSP/FIOCRUZ, por meio da Comissão de Seleção, será responsável pela seleção 

e divulgação da lista de candidatos selecionados, por meio eletrônico, no Portal EAD: 

www.ead.fiocruz.br/editais , prevista para a partir de 15 de maio de 2015;  

 

 
 Todas as demais condições estabelecidas no documento ficam ratificadas. 

 

 Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail  pseletivo@ead.fiocruz.br . 
                                        
 
       
         
      Coordenação do Curso de Aperfeiçoamento em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. 
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