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

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), de publicado no site do Centro
Acadêmico de Vitória (CAV/UFPE).

ONDE LÊ-SE:
6.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas no período de 08/02/2019 a 25/02/2019.

LEIA-SE:
6.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas no período de 08/02/2019 a 20/03/2019.

ONDE LÊ-SE:
7.5 CRITÉRIOS PARA A APROVAÇÃO DO CANDIDATO
a) Será considerado aprovado na análise da documentação, o candidato que apresentar toda
a documentação exigida no tempo determinado neste Edital;
b) Será considerado aprovado na análise da Carta de Intenção, o candidato que obtiver
pontuação mínima 7,0 (sete) considerando:
Clareza do texto;
coerência interna do texto apresentado;
viabilidade dos propósitos;
consistência dos argumentos;

b) Será considerado aprovado na análise do Curriculum Vitae, o candidato que obtiver
pontuação mínima 7,0 (sete) que comprove:
Atuação em serviços de saúde (tempo e tipo de atuação - local, regional, intermediária
ou central).
Tempo de atuação em serviço público, sendo:
De 1 dia até 3 anos – 1 ponto
De 3 anos e 1 dia até 10 anos - 2 pontos

De 10 anos e 1 dia até 15 anos - 3 pontos
De 15 anos e 1 dia até 20 anos - 5 pontos
De 20 anos e 1 dia até 25 anos - 4 pontos
De 25 anos e 1 dia a mais - 1 ponto

Tempo

de conclusão da graduação:

De 1 dia até 1 ano – 1 ponto
De 1 ano e 1 dia até 5 anos - 2 pontos
De 5 anos e 1 dia até 10 anos - 4 pontos
De 10 anos e 1 dia até 15 anos - 5 pontos
De 15 anos e 1 dia até 20 anos - 4 pontos
De 20 anos e 1 dia até 25 anos - 3 pontos
Mais de 25 anos - 1 ponto

d) Do resultado das etapas b e c será extraída uma média final obtida pelo candidato;
e) A média final mínima para a aprovação no processo seletivo será 7,0 (sete). O candidato
poderá ser aprovado, mas não selecionado, a depender de sua colocação e em função no limite
de vagas estabelecido neste edital;

LEIA-SE:
7.5 CRITÉRIOS PARA A APROVAÇÃO DO CANDIDATO
a) Será considerado aprovado na análise da documentação, o candidato que apresentar toda
a documentação exigida no tempo determinado neste Edital;
b) Será considerado aprovado na análise da Carta de Intenção, o candidato que obtiver
pontuação mínima 7,0 (sete) considerando:
Clareza do texto;
coerência interna do texto apresentado;
viabilidade dos propósitos;
consistência dos argumentos;

c) Será considerado aprovado na análise do Curriculum Vitae, o candidato que obtiver a
média mínima 7,0 (sete) nos seguintes itens:
Tempo de atuação em serviço público, sendo:

De 1 dia até 3 anos – 6 pontos
De 3 anos e 1 dia até 10 anos - 7 pontos
De 10 anos e 1 dia até 15 anos - 8 pontos
De 15 anos e 1 dia até 20 anos - 9 pontos
Mais de 20 anos - 10 pontos

Tempo

de conclusão da graduação:

De 1 dia até 1 ano – 7 pontos
De 1 ano e 1 dia até 5 anos - 8 pontos
De 5 anos e 1 dia até 10 anos - 9 pontos
Mais de 10 anos - 10 pontos

e) Do resultado das etapas b e c será extraída uma média final obtida pelo candidato;
f) A média final mínima para a aprovação no processo seletivo será 7,0 (sete). O candidato
poderá ser aprovado, mas não selecionado, a depender de sua colocação e em função no limite
de vagas estabelecido neste edital. Por outro lado, em caso de ociosidade de vagas, um máximo
de 20% do total de matrículas efetivadas poderá ser destinado a candidatos com média inferior a
7,0 (sete).
OBSERVAÇÃO:
Os casos omissos serão analisados e julgados pela coordenação do curso.

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

Alagoas: 04/04/2019 e 05/04/2019

Paraíba: 10/04/2019

matrículas

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

27/03/2019

Recursos

28/03/2019 a 29/03/2019

Resultado Final

29/03/2019

Matrícula

01/04/2019 a 08/04/2019

Chamada para vagas remanescentes

09/04/2019

Matrículas das vagas remanescentes

10/04/2019 a 17/04/2019
Pernambuco: 22/04/2019 e 23/04/2019

Início das aulas e homologação final das
matrículas

Alagoas: 25/04/2019 e 26/04/2019
Paraíba: 02/05/2019
Rio Grande do Norte: 09/05/2019 e 10/05/2019

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

