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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 1 AO  

EDITAL 001/2022 PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA O 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – 2022/1 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (PPGENF-FEN/UFG), no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a retificação nº 1 ao Edital nº 01/2022, que trata das normas 

para Seleção de Estudantes Especiais para o primeiro semestre de 2022 do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem.  

 

Retificação: os itens 2.1, 3.3, 4.1, 5.5, 6.1 e 7 do  

Edital nº 001/2022 passam a ter a seguinte redação: 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 O período de inscrição compreende a emissão da GRU e a entrega dos documentos e ocorrerá 

de 01 de fevereiro a 03 de março de 2022. As informações poderão ser obtidas na página eletrônica 

ppgenf.fen.ufg.br/. Inscrições extemporâneas não serão aceitas. 

 

3. DA EMISSÃO DA GRU 

3.3. Em função das novas regras bancárias, a GRU será emitida somente até as 16h do dia 

25/02/2022, para pagamento até dia 03/03/2022. 

 

4. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 

4.1. O envio da documentação poderá ser realizado pelo candidato da 00h01min do dia 02 de fevereiro 

até as 18h00min do dia 03 de março de 2022. Os documentos exigidos para inscrição são: 

a) Formulário de inscrição disponível no link https://ppgenf.fen.ufg.br/admin/pages/40796-

processo-seletivo-2022-1-discente-especial 

b) Ficha de inscrição (Apêndice I) 

c) Documento de Identificação Oficial com foto; 

d) CPF (se não constar no documento da alínea “a”); 

e) Diploma de Graduação em curso reconhecido pelo MEC; 

f) Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (GRU) no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais); 

g) Foto recente;   

h) Histórico escolar do curso de Graduação; 

i) Carta de intenção, datada e assinada, expondo os motivos pelos quais escolheu a(s) disciplina(s) 

(máximo de uma página, formato A4, fonte Arial 12, com espaçamento entre linhas de 1,5). O 

candidato que optar por concorrer a vagas em 2 (duas) disciplinas deverá expor as razões 

de sua escolha em um único documento; 

j) Curriculum Lattes atualizado. 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.5. Os resultados preliminar e final  da seleção serão divulgados no site do Programa 

(https://ppgenf.fen.ufg.br/admin/pages/40796-processo-seletivo-2022-1-discente-especial), de acordo 

com o cronograma (item 7). 

 

6. DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA 

6.1. O candidato selecionado deverá efetuar sua matrícula como Estudante Especial no dia 11 de março 

de 2022, conforme orientações encaminhadas pela Coordenação de PPGENF aos aprovados.  
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7. CRONOGRAMA 

• 17 de janeiro de 2022 – Publicação do Edital; 

• 01 de fevereiro a 25 de fevereiro de 2022 (16h) – Pedido e Emissão de GRU; 

• 02 de fevereiro a 03 de março de 2022 (18h) – Inscrição e Envio dos documentos;   

• 08 de março de 2022 - Resultado Preliminar, seguido de 48h para interposição de recurso 

a contar da hora da publicação; 

• 10 de março – Resultado Final da seleção; 

• 11 de março de 2022 – Matrícula dos Selecionados. 

 

 

 

 

 

Goiânia, 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Flaviana Vely Mendonça Vieira 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

 

 


