
 
 
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 2/2017 

 

 

A COORDENADORIA DO Programa do Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde 

ratifica o processo seletivo referente ao Edital 2/2017, nos seguintes itens:  

 

Onde se lê: 

“ 5.4 A Fase II consistirá em etapas classificatórias: 

 5.4.1 A avaliação do projeto tem caráter classificatório.  

5.4.1.1 O Candidato deverá entregar na secretaria, até o dia 05/03/2018 às 16:30, três (03) 

cópias impressas e 01 (uma) cópia digital, em PDF, do pré-projeto na linha de pesquisa do 

provável orientador, identificadas apenas com o número da inscrição. O pré-projeto deve ser 

claro e contendo o máximo de caracteres descritos em cada item; fonte Arial 12, espaço 1,5, 

com margens de 2 cm em papel A4. Deve 7 compreender: Título (600 caracteres); Justificativa 

(4000 caracteres); Objetivos (1000 caracteres); Material e Métodos (4000 caracteres), 

Indicadores físicos para a análise dos resultados (1000 caracteres); Cronograma de execução 

(1000 caracteres); Viabilidade técnico-financeira (1000 caracteres); Referências bibliográficas 

(4000 caracteres). A identificação por meio do número da inscrição deverá ser realizada, 

obrigatoriamente, na primeira página. A presença no nome do candidato em alguma parte do 

projeto acarretará na desclassificação.” 

 

Leia-se: 

5.4 A Fase II consistirá em etapas classificatórios e/ou classificatórias e eliminatórias: 

5.4.1 A Avaliação do projeto tem caráter classificatório e eliminatório. 

5.4.1.1 O Candidato deverá entregar na secretaria até o dia 07/03 às 16:30, (03) cópias 

impressas e 01 (uma) cópia digital, em PDF, do pré-projeto na linha de pesquisa do provável 

orientador, identificadas apenas com o número da inscrição. O pré-projeto deve ser claro e 

contendo o máximo de caracteres descritos em cada item; fonte Arial 12, espaço 1,5, com 

margens de 2 cm em papel A4. Deve 7 compreender: Título (600 caracteres); Justificativa (4000 

caracteres); Objetivos (1000 caracteres); Material e Métodos (4000 caracteres), Indicadores 

físicos para a análise dos resultados (1000 caracteres); Cronograma de execução (1000 

caracteres); Viabilidade técnico-financeira (1000 caracteres); Referências bibliográficas (4000 

caracteres). A identificação por meio do número da inscrição deverá ser realizada, 

obrigatoriamente, na primeira página. A presença no nome do candidato em alguma parte do 

projeto acarretará na desclassificação.  

A classificação do projeto para a segunda fase está condicionada a: 



 
 
 
 
 

1) Não possuir identificação do candidato e/ou possível orientador, no projeto. 

2) O pré-projeto estar vinculado a linha de pesquisa do provável orientador. 

3) Seguir as normas recomendadas da estrutura exigida no edital, a saber: Título (600 

caracteres); Justificativa (4000 caracteres); Objetivos (1000 caracteres); Material e 

Métodos (4000 caracteres), Indicadores físicos para a análise dos resultados (1000 

caracteres); Cronograma de execução (1000 caracteres); Viabilidade técnico-financeira 

(1000 caracteres); Referências bibliográficas (4000 caracteres). 

Obs. A identificação/conferência da linha de pesquisa será realizada por membro da banca do 

processo seletivo que não terá acesso a avaliação do projeto, sendo responsável apenas pela 

homologação da fase II das inscrições. 

 

 

Onde se lê: 

“5.4.2. A avaliação do curriculum vitae tem caráter classificatório.  

5.4.2.1 O candidato deverá entregar na secretaria, até o dia 05/03/2018 às 16:30, cópia do 

Curriculum vitae, cadastrado na Plataforma Lattes (disponível no site www.cnpq.br), completo 

e atualizado dos últimos 5 (cinco) anos, a partir de 2013, o qual deverá vir acompanhado do 

formulário de currículo padronizado - FCP (solicitar à Secretaria do Programa ou baixar do site 

do PPGAAS), preenchido e devidamente encadernado em espiral e com os comprovantes 

apresentados na sequência do FCP (utilizando, inclusive, a numeração já estabelecida no 

Formulário);” 

 

 

Leia-se: 

5.4.2. A avaliação do curriculum vitae tem caráter classificatório.  

5.4.2.1 O candidato deverá entregar na secretaria, até o dia 07/03/2018 às 16:30, cópia do 

Curriculum vitae, cadastrado na Plataforma Lattes (disponível no site www.cnpq.br), completo 

e atualizado dos últimos 5 (cinco) anos, a partir de 2013, o qual deverá vir acompanhado do 

formulário de currículo padronizado - FCP (solicitar à Secretaria do Programa ou baixar do site 

do PPGAAS), preenchido e devidamente encadernado em espiral e com os comprovantes 

apresentados na sequência do FCP (utilizando, inclusive, a numeração já estabelecida no 

Formulário); 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Onde se lê [...] o edital obedecerá o seguinte cronograma para o mestrado e doutorado: 

 

 

Leia-se 

 

O edital obedecerá ao seguinte cronograma para o mestrado: 

 

Entrega na secretaria dos documentos 
necessários para a fase II (Pré-Projeto e 
Currículo Vitae acompanhado de FCP com 
auto pontuação) 

Até dia 07/03/2018 às 16:30 

Homologação das Inscrições na fase II 09/03/2018 após às 18:00 

Período para interpor recurso da 
homologação das inscrições na fase II 

13/03/2018 às 16:30 

Homologação final da fase II 15/03/2018 após às 18:00 

Resultado Preliminar da fase II 20/03/2018 após às 18:00 

Período para interpor recurso 22/03/2018 até às 16:30 

Divulgação do Resultado Preliminar do 
Processo Seletivo  

23/03/2018 após às 18:00 

Período para interpor recurso 27/03/2017 até às 16:30 

Homologação do Resultado pela CPG 28/03/2017 

Divulgação do Resultado Final  Até dia 30/03/2018 após às 18:00 

 

 

Prof. Dr. Flavio Marques Lopes 

Coord. PPGAAS 

 



 
 
 
 
 
 

 


