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Adendo ao Edital nº 04/2019 - Processo Seletivo de fluxo contínuo do Curso de 

Doutorado em Ciências do Cuidado em Saúde – TURMAS 2020 e 1º/2021 Modelo 

remoto – Resolução CEPEX nº 157/2020 

 

No item 4. INSCRIÇÃO 

 

Alteração na redação do subitem: 4.2: 

 

Onde se lê  

 

No ato da inscrição o candidato deverá enviar cópia digitalizada da seguinte 

documentação: 

Leia-se 

 

No ato da inscrição o candidato deverá enviar cópia digitalizada ou documento digital: 

 

Alteração na redação do subitem: 4.2, letra m: 

 

Onde se lê  

 

 

m) Comprovante de proficiência em língua estrangeira (inglês ou francês), em papel 

timbrado e assinado por responsável de Instituição Pública oficial ou Instituição de 

língua estrangeira que confere certificação, com período de validade de 2 anos, a contar 

da data de inscrição. O comprovante de proficiência será aceito até dezembro de 2020 

para candidatos aprovados para o primeiro e segundo períodos letivos de 2020 e até 

junho de 2021 para candidatos aprovados para o primeiro período letivo de 2021. 

 

Leia-se 

 

m) Comprovante de proficiência em língua estrangeira (inglês ou francês), em papel 

timbrado e assinado por responsável de Instituição Pública oficial ou Instituição de 

língua estrangeira que confere certificação, com período de validade de 2 anos, a contar 

da data de inscrição.  A nota mínima da proficiência para o processo seletivo do 

doutorado é 7,0 (sete) ou equivalente. 

O comprovante de proficiência será aceito até dezembro de 2020 para candidatos 

aprovados para o primeiro e segundo períodos letivos de 2020 e até junho de 2021 para 

candidatos aprovados para o primeiro período letivo de 2021. 

 

 



No item 5. ETAPAS DA SELEÇÃO 

 

Alteração na redação do subitem: 5.1, letra a: 

 

Onde se lê  

 

a) Conferência da documentação enviada (eliminatória); 

 

Leia-se 

 

a) Conferência da documentação enviada (eliminatória); Findado o prazo para a 

inscrição no Processo Seletivo, nenhuma documentação poderá ser entregue, 

substituída ou alterada. 
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