
EDITAL Nº653/2017 

RETIFICAÇÃO 

 

O(a) Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Saúde do(a) Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos das Resoluções 01/2006 e 

02/2006 do CEPG/ UFRJ e de acordo com o Regulamento do Programa, torna 

pública a retificação do edital nº 558/2017, de 06 de setembro de 2017, publicado no 

DOU nº 173, de 20 de março de 2017, seção 3, página nº59, e no Boletim UFRJ nº 

12, de 08 de setembro de 2017, página nº 68: 

 

ONDE SE LÊ: 

II.1. – Período de recebimento das inscrições 

As solicitações de inscrição serão recebidas entre os dias 06/09/2017 a 18/10/2017 por e-mail. 

 

LEIA-SE: 

II.1. – Período de recebimento das inscrições 

As solicitações de inscrição serão recebidas entre os dias 06/09/2017 a 05/11/2017 por e-mail. 

 

ONDE SE LÊ: 

2
a
 etapa: Verificação da documentação 

A comissão irá analisar o atendimento das exigências em relação à documentação e, ao final do 

processo, será divulgado por e-mail individual e na página eletrônica do NUTES a lista dos candidatos 

com inscrição confirmada. Os/as candidatos/as que por ventura possuírem pendências documentais até 

a data final de inscrição, terão até as 23h00 do dia 20/10/2017 para sanar as pendências. Após essa 

data, não havendo regularização, as inscrições não serão homologadas. No dia 23/10/2017 será 

divulgada, na página do NUTES, a lista com inscrições homologadas. 

 

LEIA-SE: 

2
a
 etapa: Verificação da documentação 

A comissão irá analisar o atendimento das exigências em relação à documentação e, ao final do 

processo, será divulgado por e-mail individual e na página eletrônica do NUTES a lista dos candidatos 

com inscrição confirmada. Os/as candidatos/as que por ventura possuírem pendências documentais até 

a data final de inscrição, terão até as 23h00 do dia 09/11/2017 para sanar as pendências. Após essa 

data, não havendo regularização, as inscrições não serão homologadas. No dia 10/11/2017 será 

divulgada, na página do NUTES, a lista com inscrições homologadas. 

 

ONDE SE LÊ: 

II.4 Certificado de proficiência em Inglês e Português 

a) Para brasileiros/as 



O/a candidato/a que já possuir Certificado de Proficiências em Inglês poderá apresentar no ato de 

inscrição. Caso contrário, deverá apresentar até o dia 08/12/2017, caso tenha sido aprovado nas etapas 

I, II e III do processo de seleção. 

 

LEIA-SE: 

II.4 Certificado de proficiência em Inglês e Português 

a) Para brasileiros/as 

O/a candidato/a que já possuir Certificado de Proficiências em Inglês poderá apresentar no ato de 

inscrição. Caso contrário, deverá apresentar até o dia 13/12/2017, caso tenha sido aprovado nas etapas 

I, II e III do processo de seleção. 

 

ONDE SE LÊ: 

II.1. – Período de recebimento das inscrições 

a) Para estrangeiros/as 

Os candidatos estrangeiros deverão apresentar Certificado de Proficiência em inglês e português. Caso 

já tenha certificado de proficiência em português, poderá apresentar no ato de inscrição. Será aceito 

pela Comissão comprovante do domínio da língua portuguesa emitido pelo Consulado Brasileiro no 

país de origem ou pelo CELPE-Bras. (Vide sítio eletrônico INEP: http://portal.inep.gov.br/acoes-

internacionais/celpe-bras). Caso contrário, poderá ser apresentado até dia 08/12/2017 caso tenha sido 

aprovado nas etapas I, II e III do processo de seleção. 

 

LEIA-SE: 

II.1. – Período de recebimento das inscrições 

a) Para estrangeiros/as 

Os candidatos estrangeiros deverão apresentar Certificado de Proficiência em inglês e português. Caso 

já tenha certificado de proficiência em português, poderá apresentar no ato de inscrição. Será aceito 

pela Comissão comprovante do domínio da língua portuguesa emitido pelo Consulado Brasileiro no 

país de origem ou pelo CELPE-Bras. (Vide sítio eletrônico INEP: http://portal.inep.gov.br/acoes-

internacionais/celpe-bras). Caso contrário, poderá ser apresentado até dia 13/12/2017 caso tenha sido 

aprovado nas etapas I, II e III do processo de seleção. 

 

 

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2017. 

 

 

 

Sônia Cristina Soares Dias Vermelho  Isabel Gomes Rodrigues Martins 

Coordenadora do PPGECS   Diretora do NUTES/UFRJ 
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