
RETIFICAÇÃO EDITAL

Em virtude de Comunicado publicado no site em 15/01/2020, reabrindo os

prazos dos concursos das áreas de Reumatologia e Alimentação Coletiva/UAN, constantes no

Edital 11/2020, visando a finalização de suas fases de forma remota, em razão da pandemia e,

com o objetivo de preservar e cuidar da saúde dos candidatos, a Pró-Reitora de Gestão com

Pessoas da Universidade Federal de Ciências da Saúde - UFCSPA, torna pública a

RETIFICAÇÃO 09 do Edital/PROGESP n° 11/2019, de 17 de outubro de 2019, publicado no

DOU n° 204, de 21 de outubro de 2019, seção 3, página 86 e seguintes, para os referidos

concursos, conforme segue: 

 

No subitem 11.8.1., onde consta: "Para a realização da prova didática, o

candidato não poderá contar com nenhum aviso sonoro ou luminoso que indique a

passagem do tempo (pode apenas consultar visualmente relógio de sua UFCSPA - Edital

11/2019 - 17 - propriedade). O candidato que utilizar de aviso sonoro, luminoso, ou celular,

será eliminado do concurso e não poderá realizar as provas constantes das próximas fases."

deve constar: "A prova didática para as áreas de Reumatologia e Alimentação Coletiva/UAN,

em virtude da pandemia oriunda do Coronavírus, será realizada de maneira remota, de

acordo com cronograma prévio publicado no site da UFCSPA."

 

No subitem 11.8.2., onde consta: "A Prova Didática será gravada em áudio

exclusivamente para efeitos de registro e avaliação e não será disponibilizada aos candidatos

sob nenhuma hipótese.", deve constar: "A Prova Didática para as áreas de Reumatologia e

Alimentação Coletiva/UAN, serão gravadas individualmente, de modo que se possa ter

controle do tempo utilizado pelo candidato na sua apresentação. A gravação das provas dar-

se-á, para efeitos de registro e avaliação e não será disponibilizada aos candidatos sob

nenhuma hipótese."

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Cláudia Souza Vazquez, Pró-Reitora

de Gestão com Pessoas, em 18/01/2021, às 22:14, conforme horário oficial de Brasília,

com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código

verificador 1120699 e o código CRC 2934E366.
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