UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO EM SAÚDE APLICADA À VIGILÂNCIA

SEGUNDA retificação do Edital N° 001/2019/CAV/UFPE, referente ao processo de seleção de
ALUNOS do I Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Avaliação em Saúde
aplicada à Vigilância, na modalidade à distância (semipresencial), publicado no site do Centro
Acadêmico de Vitória (CAV/UFPE).

ONDE LÊ-SE:
10. RECURSOS
10.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do processo seletivo deverá
fazê-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data de publicação do resultado;

LEIA-SE:
10. RECURSOS
10.1. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do processo seletivo deverá
fazê-lo no período de 23 a 24 de abril de 2019;

ONDE LÊ-SE:
10.2. Para recorrer, o interessado deverá encaminhar o recurso pelo e-mail
posavaliacaocav@gmail.com (observando o prazo do item 11 deste edital), identificando e
especificando o curso e o estado para o qual concorre, fazendo constar de maneira inequívoca
que está recorrendo do resultado publicado. Importante inserir no assunto do e-mail:
RECURSO;

LEIA-SE:
10.2. Para recorrer, o interessado deverá encaminhar o recurso pelo e-mail
posavaliacaocav@gmail.com (observando o prazo contido na segunda retificação do edital
001/2019), identificando e especificando o curso e o estado para o qual concorre, fazendo

constar de maneira inequívoca que está recorrendo do resultado publicado. Importante inserir
no assunto do e-mail: RECURSO;

ONDE LÊ-SE:
11. CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATA

Edital

08/02/2019

Inscrições

08/02/2019 a 25/02/2019

Prazo para postagem de documentação

25/02/2019

Prazo de espera para recebimento de
documentação

25/02/2019 a 11/03/2019

Processo seletivo

25/02/2019 a 08/03/2019

Resultado classificatório

08/03/2019

Recursos

10/03/2019 a 11/03/2019

Resultado Final

12/03/2019

Matrícula

12/03/2019 a 19/03/2019

Chamada para vagas remanescentes

20/03/2019

Matrículas das vagas remanescentes

21/03/2019 a 28/03/2019
Pernambuco: 22/03/2019 e 29/03/2019

Início das aulas e homologação final das
matrículas

Alagoas: 04/04/2019 e 05/04/2019
Paraíba: 10/04/2019
Rio Grande do Norte: 11/04/2019 e 12/04/2019

LEIA-SE:
11. CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATA

Edital

08/02/2019

Inscrições

08/02/2019 a 20/03/2019

Processo seletivo

20/03/2019 a 27/03/2019

Resultado classificatório

17/04/2019

Recursos

23/04/2019 a 24/04/2019

Resultado Final

29/04/2019

Matrícula

30/04/2019 a 06/05/2019

Chamada para vagas remanescentes

07/05/2019

Matrículas das vagas remanescentes

07/04/2019 a 10/04/2019
Pernambuco: 14 e 20 de maio de 2019 (Recife)

Início das aulas e homologação
final das matrículas

Paraíba: 24 de maio de 2019 (João Pessoa)
Rio Grande do Norte: 07 e 08 de junho (Natal)
Alagoas: 31 de maio de 2019 (Maceió)

OBSERVAÇÃO:
Os locais de realização das atividades presenciais e homologação de matrículas serão
divulgados no dia 29 de abril de 2019, juntamente com o resultado final do processo seletivo.
ONDE LÊ-SE:
12. MATRÍCULA
A matrícula será realizada respeitando-se os limites das vagas oferecidas pelo Curso. Os
candidatos aprovados deverão efetuá-la nos dias especificados no item 11 deste edital, no site do
curso.

LEIA-SE:
12. MATRÍCULA
A matrícula será realizada respeitando-se os limites das vagas oferecidas pelo Curso. Os
candidatos aprovados deverão efetuá-la no site do curso, nos dias especificados no
cronograma da segunda retificação do edital.

Flávio Renato Barros da Guarda
Coordenador do I Curso de Especialização em Avaliação em Saúde Aplicada à Vigilância

