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Item 1: 

Onde se lê:  

O Curso será realizado no período de 29/03/2019 a 07/12/2019, totalizando a carga horária de 120 horas. 

As aulas teóricas serão presenciais e ministradas uma ou duas vezes por mês, às sextas-feiras (vespertino) 

das 14:00 as 18:00 e (noturno) das 19:00 h às 22:00 h,  e contará com três etapas, sendo elas: (1ª) teórica, 

(2ª) prática supervisionada e (3ª) implementação do projeto final de intervenção no município de Goiânia-

GO. A Prática supervisionada será acompanhada por tutores nos campos de atuação de cada grupo de 

alunos. 

 

Leia-se: 

O Curso será realizado no período de 03/05/2019 a 07/12/2019, totalizando a carga horária de 120 horas. 

As aulas teóricas serão presenciais e ministradas uma ou duas vezes por mês, às sextas-feiras (vespertino) 

das 14:00 as 18:00 e (noturno) das 19:00 h às 22:00 h,  e contará com três etapas, sendo elas: (1ª) teórica, 

(2ª) prática supervisionada e (3ª) implementação do projeto final de intervenção no município de Goiânia-

GO. A Prática supervisionada será acompanhada por tutores nos campos de atuação de cada grupo de 

alunos. 

 

 

Item 2- Público alvo: 

Onde se lê: 

“O público-alvo do Curso de “Implantação de Processos Formativos pelo Centro Regional de 

Referência para Formação Permanente sobre Drogas - CRR/UFG” será constituído por: 

 Servidores que atuam nas Secretarias Municipais de Saúde, (Servidores Federal, 

Estadual e Municipal); 



 

 
 Servidores da Assistência Social, Educação e Segurança Pública dos municípios de 

Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Hidrolândia e Senador Canedo; 

 Profissionais diretamente vinculados à coordenação de Saúde Mental da Secretaria de 

Estado da Saúde Mental do Estado de Goiás; 

 Lideranças comunitárias dos municípios de Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, 

Hidrolândia e Senador Canedo; 

 Representantes do poder legislativo dos municípios de Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Hidrolândia e Senador Canedo;  

 Promotores de Justiça, Defensores Públicos e Juízes que atuam no Estado de Goiás; 

 Representantes dos conselhos tutelares dos municípios de Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Hidrolândia e Senador Canedo;   

 Professores, técnicos administrativos e estudantes da Universidade Federal de Goiás 

interessados no tema; 

 Professores e estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Goiás interessados no 

tema.” 

 

Leia-se: 

 

O público-alvo do Curso de “Implantação de Processos Formativos pelo Centro Regional de 

Referência para Formação Permanente sobre Drogas - CRR/UFG” será constituído por: 

 Servidores que atuam nas Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação 

e Segurança Pública (Servidores Federal, Estadual e Municipal), das regionais do Estado de 

Goiás; 

 Profissionais diretamente vinculados à coordenação de Saúde Mental da Secretaria de 

Estado da Saúde Mental do Estado de Goiás; 

 Lideranças comunitárias dos municípios do Estado de Goiás; 

 Representantes do poder legislativo dos municípios do Estado de Goiás;  

 Promotores de Justiça, Defensores Públicos e Juízes que atuam no Estado de Goiás; 

 Representantes dos conselhos tutelares dos municípios do Estado de Goiás;   

 Professores, técnicos administrativos e estudantes da Universidade Federal de Goiás 

interessados no tema; 

 Professores e estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Goiás interessados no 

tema. 

 

 

Item 3- Da Inscrição.  

Onde se lê: 



 

 
“Item 3.1 - As inscrições serão realizadas no período de 15/02/2019 a 11/03/2019 até as 23:59h em 
formulário eletrônico disponibilizado site da Faculdade de Enfermagem da UFG, www.fen.ufg.br.” 

 

Leia-se 

As inscrições serão realizadas no período de 15/02/2019 a 19/04/2019 até as 17:00h em formulário 
eletrônico disponibilizado site da Faculdade de Enfermagem da UFG, www.fen.ufg.br. 

 

 

 

Item 3- Da Inscrição 

Onde se lê: 

“Item 3.2.5-Cópia da Portaria de Nomeação ou Contrato de Trabalho, Termo de Posse ou contracheques 
para os servidores vinculado com Federal, Estadual ou Municipal aos Municípios de Aparecida de 
Goiânia, Aragoiânia, Hidrolândia e Senador Canedo;” 

 

Leia-se: 

“Item 3.2.5 - Cópia da Portaria de Nomeação ou Contrato de Trabalho, Termo de Posse ou contracheques 
para os servidores vinculado com Federal, Estadual ou Municipal aos Municípios do Estado de Goiás;” 

 

 

No cronograma em anexo 

 Onde se lê:  

 

CRONOGRAMA – CRR/2019 

ETAPA PERÍODO 
Divulgação do Edital 15/02/2019 
Período de inscrições 15/02/2019 a 11/03/2019 

Avaliação da documentação 12/03/2019 a 15/03/2019 
Divulgação do resultado parcial 18/03/2019 

Divulgação do resultado final 22/03/2019 
Início do curso 29/03/2019 

 

Leia-se: 

CRONOGRAMA – CRR/2019 

ETAPA PERÍODO 
Divulgação do Edital 15/03/2019 
Período de inscrições 15/03/2019 a 19/04/2019 

Avaliação da documentação 20/04/2019 a 22/04/2019 
Divulgação do resultado parcial 23/04/2019 
Divulgação do resultado final 26/04/2019 



 

 
Início do curso 03/05/2019 

 

 

 


