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EDITAL Nº 04/2021 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2021 

 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA DA 10ª TURMA DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU ENSINO NA SAÚDE DA FACULDADE DE 

MEDICINA DA UFG 

 

No item 4, onde se lê: 

 

 
“4. Das Inscrições 

4.1 PERÍODO: de 15/03/2021 a 11/04/2021. 

4.2. Os documentos exigidos para a inscrição, listados a seguir, deverão ser 

encaminhados, em arquivo digital (PDF), por correio eletrônico (e-mail) para o endereço 

ppgensinonasaude.fm@ufg.br, até a data limite para inscrição, 11/04/2021 às 

23h59min: 

 a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, assinalando, quando for o caso, a opção 

pela autodeclaração, conforme os quesitos de cor, raça e etnia utilizados pelo IBGE, 

disponível em: https://ensinosaude.medicina.ufg.br/; 

b) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do 

RNE/RNM ou documento similar; 

d) Cópia de Certidão de casamento (caso tenha havido mudança no nome que consta 

da Carteira de Identidade); 

e) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o 

candidato for estrangeiro; 

f) Cópia do Diploma de Graduação; 

g) Cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

h) 01 Fotografia 3x4 recente; 

https://ensinosaude.medicina.ufg.br/
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i) Currículo padronizado (modelo fornecido pelo Programa- Anexo I), com comprovantes 

anexados e apresentados na  sequência indicada no modelo, com todas as páginas 

numeradas e com indicação do hiperlink do currículo Lattes,  referente aos últimos 5 

anos – de 01/01/2016 a 02/05/2021. O currículo Lattes deve ser preenchido na página 

do CNPq: http://lattes.cnpq.br/; 

j) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). A guia de recolhimento (GRU) deverá ser obtida junto à secretaria do PPGES por 

meio do endereço eletrônico ppgensinonasaude.fm@ufg.br, mediante envio de nome 

completo do candidato (a), CPF, endereço completo contendo bairro, cidade, Estado e 

CEP. As GRU’s devem ser solicitadas até o dia 07/04/2021, em virtude do prazo de até 

48h para registro bancário;  

k) Carta de concordância da instituição de origem em liberar o candidato para 

participação e desenvolvimento das atividades do Mestrado, quando aplicável; 

l) Comprovante de vínculo empregatício com o servico público de saúde e /ou ensino na 

saúde, se for o caso; 

m) Pré-Projeto de Pesquisa, elaborado em conformidade ao Anexo II deste Edital. O 

pré-projeto deve obrigatoriamente indicar a qual linha ele se vincula. A ausência desta 

informação implica na eliminação do candidato do processo seletivo. 

n) Termo de autodeclaração étnico-racial. Documento a ser entregue apenas pelos 

candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para pretos, pardos e 

indígenas (PPI), que deverão preencher e assinar o termo de autodeclaração étnico-

racial, disponível em: https://prpg.ufg.br/p/25233-tutoriais-e-orientacoes-tecnicas; 

o) No caso de candidato autodeclarado indígena, é obrigatória a apresentação de cópia 

do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local.  

p) Cópia do documento comprobatório de suficiência em língua estrangeira, conforme o 

que consta no item 3 deste edital.” 

 

Leia-se: 

 

“4. Das Inscrições 

4.1 PERÍODO: de 15/03/2021 a 18/04/2021. 

http://lattes.cnpq.br/;
mailto:ppgensinonasaude.fm@ufg.br
mailto:ppgufg@gmail.com
https://prpg.ufg.br/p/25233-tutoriais-e-orientacoes-tecnicas
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4.2. Os documentos exigidos para a inscrição, listados a seguir, deverão ser 

encaminhados, em arquivo digital (PDF), por correio eletrônico (e-mail) para o endereço 

ppgensinonasaude.fm@ufg.br, até a data limite para inscrição, 18/04/2021 às 

23h59min: 

 a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, assinalando, quando for o caso, a opção 

pela autodeclaração, conforme os quesitos de cor, raça e etnia utilizados pelo IBGE, 

disponível em: https://ensinosaude.medicina.ufg.br/; 

b) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

c) Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do 

RNE/RNM ou documento similar; 

d) Cópia de Certidão de casamento (caso tenha havido mudança no nome que consta 

da Carteira de Identidade); 

e) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o 

candidato for estrangeiro; 

f) Cópia do Diploma de Graduação; 

g) Cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

h) 01 Fotografia 3x4 recente; 

i) Currículo padronizado (modelo fornecido pelo Programa- Anexo I), com comprovantes 

anexados e apresentados na  sequência indicada no modelo, com todas as páginas 

numeradas e com indicação do hiperlink do currículo Lattes,  referente aos últimos 5 

anos – de 01/01/2016 a 02/05/2021. O currículo Lattes deve ser preenchido na página 

do CNPq: http://lattes.cnpq.br/; 

j) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). A guia de recolhimento (GRU) deverá ser obtida junto à secretaria do PPGES por 

meio do endereço eletrônico ppgensinonasaude.fm@ufg.br, mediante envio de nome 

completo do candidato (a), CPF, endereço completo contendo bairro, cidade, Estado e 

CEP. As GRU’s devem ser solicitadas até o dia 14/04/2021, em virtude do prazo de até 

48h para registro bancário;  

k) Carta de concordância da instituição de origem em liberar o candidato para 

participação e desenvolvimento das atividades do Mestrado, quando aplicável; 

l) Comprovante de vínculo empregatício com o servico público de saúde e /ou ensino na 

saúde, se for o caso; 

https://ensinosaude.medicina.ufg.br/
http://lattes.cnpq.br/;
mailto:ppgensinonasaude.fm@ufg.br
mailto:ppgufg@gmail.com
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m) Pré-Projeto de Pesquisa, elaborado em conformidade ao Anexo II deste Edital. O 

pré-projeto deve obrigatoriamente indicar a qual linha ele se vincula. A ausência desta 

informação implica na eliminação do candidato do processo seletivo. 

n) Termo de autodeclaração étnico-racial. Documento a ser entregue apenas pelos 

candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas para pretos, pardos e 

indígenas (PPI), que deverão preencher e assinar o termo de autodeclaração étnico-

racial, disponível em: https://prpg.ufg.br/p/25233-tutoriais-e-orientacoes-tecnicas; 

o) No caso de candidato autodeclarado indígena, é obrigatória a apresentação de cópia 

do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local.  

p) Cópia do documento comprobatório de suficiência em língua estrangeira, conforme o 

que consta no item 3 deste edital.” 

 

No item 6, onde se lê: 

 

“6. Do Cronograma 

 

Atividade Data (Horário e Local quando for 

o caso) 

Publicação do Edital 02/21 10/03/2021 

Prazo para impugnação do edital de 10/03/2021 a 11/03/2021 

Resultado das solicitações de impugnação do edital 12/03/2021 

Período de inscrições de 15/03 a 11/04/2021 até as 

23h50min 

Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição de 08/03/2021 a 22/03/2021 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa 23/03/2021 

https://prpg.ufg.br/p/25233-tutoriais-e-orientacoes-tecnicas
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Período de recurso contra o Resultado Preliminar dos 

pedidos de isenção de taxa 

de 24/03/2021 a 25/03/2021 

Resultado Final dos pedidos de isenção de taxa 26/03/2021 

Prazo final para solicitar a GRU 07/04/2021 até às 18h00 

Resultado preliminar da homologação das inscrições 13/04/2021 às 10h00 

Prazo final para interposição de recurso contra a 

homologação das inscrições 

15/04/2021 às 10h00 

Resultado final da homologação das inscrições 15/04/2021 às 12h00 

Publicação dos componentes das Bancas Examinadoras 15/04/2021 às 13h00 

Prazo final para interposição de recurso contra as Bancas 

Examinadoras 

19/04/2021 às 13h00  

Resultado final da composição das Bancas Examinadoras 19/04/2021 às 17h00 

Realização da Prova Escrita de Conhecimentos 23/04/2021, às 8h00min 

Resultado Preliminar da Prova Escrita de Conhecimentos  26/04/2021 às 17h00 

Prazo Final para interposição de recurso contra o(s) 

resultado(s) da Prova Escrita de Conhecimentos 

28/04/2021 às 17h00 

Resultado Final da Prova Escrita de Conhecimentos  29/04/2021 

Realização da Análise do Currículo de 15/04/2021 a 29/04/2021 

Realização da Análise do Pré-Projeto de Pesquisa de 15/04/2021 a 29/04/2021 

Divulgação dos horários do exame oral 30/04/2021 até às 10h00 

Realização do exame oral  Início às 14h00 do dia 05/05 a 

07/05/2021 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo 10/05/2021 às 16h00 



 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA SAÚDE 

6 
 

Prazo final para interposição de recurso contra o 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

12/05/2021 às 16h00 

Divulgação do Resultado Final do Processo seletivo 13/05/2021 

 

 

Leia-se: 

 

“6. Do Cronograma 

 

Atividade Data (Horário e Local quando for 

o caso) 

Publicação do Edital 02/21 10/03/2021 

Prazo para impugnação do edital de 10/03/2021 a 11/03/2021 

Resultado das solicitações de impugnação do edital 12/03/2021 

Período de inscrições de 15/03 a 18/04/2021 até as 

23h50min 

Prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição de 08/03/2021 a 22/03/2021 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção de taxa 23/03/2021 

Período de recurso contra o Resultado Preliminar dos 

pedidos de isenção de taxa 

de 24/03/2021 a 25/03/2021 

Resultado Final dos pedidos de isenção de taxa 26/03/2021 

Prazo final para solicitar a GRU 14/04/2021 até às 18h00 

Resultado preliminar da homologação das inscrições 20/04/2021 às 12h00 

Prazo final para interposição de recurso contra a 

homologação das inscrições 

23/04/2021 às 12h00 
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Resultado final da homologação das inscrições 23/04/2021 às 14h00 

Publicação dos componentes das Bancas Examinadoras 23/04/2021 às 15h00 

Prazo final para interposição de recurso contra as Bancas 

Examinadoras 

27/04/2021 às 15h00 

Resultado final da composição das Bancas Examinadoras 27/04/2021 às 16h00 

Realização da Prova Escrita de Conhecimentos 30/04/2021 às 8h00min 

Resultado Preliminar da Prova Escrita de Conhecimentos  03/05/2021 às 17h00 

Prazo Final para interposição de recurso contra o(s) 

resultado(s) da Prova Escrita de Conhecimentos 

05/05/2021 às 17h00 

Resultado Final da Prova Escrita de Conhecimentos  06/05/2021 

Realização da Análise do Currículo 23/04/2021 a 06/05/2021 

Realização da Análise do Pré-Projeto de Pesquisa 23/04/2021 a 06/05/2021 

Divulgação dos horários do exame oral 06/05/2021 até às 10h00 

Realização do exame oral  Início às 14h00 do dia 12/05 até o 

dia 14/05/2021 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo 17/05/2021 às 16h00 

Prazo final para interposição de recurso contra o 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo 

19/05/2021 às 16h00 

Divulgação do Resultado Final do Processo seletivo 20/05/2021 

 

 

Goiânia, 30 de março de 2021. 

 


