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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MATERNO INFANTIL
(Aprovado pela Resolução CONSEPE n. 737/2010)

NOTA RELATIVA AO EDITAL PPPG N°. 11/2010
O PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFMA
considerando o que dispõe o Art. 44, item III da Lei Federal Nº. 9.394/1996, e as
demais disposições da legislação em vigor, visando ao aperfeiçoamento do
Processo Seletivo, com o objetivo de selecionar candidatos para ingresso ao
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MATERNO INFANTIL do Programa
Nacional de Formação para Trabalhadores da Saúde, da Universidade Aberta do
SUS, na modalidade a distância (EAD), aberto pelo Edital nº. 11/2010 – PPPG,
resolve alterar o período de inscrições, em conformidade, com o seguinte:
1. Período de Inscrição: 19 de abril a 20 de agosto de 2010.
2. Envio de inscrições: Os candidatos poderão entregar pessoalmente, ou enviar via
correio, no período de 19 de abril a 20 de agosto de 2010.

3. Efetivação da inscrição: A relação das inscrições homologadas será publicada no
endereço eletrônico www.ufma.br e /ou www.nead.ufma.br e/ou www.unasus.ufma.br até o
dia 30 de agosto de 2010. Os recursos devem ser apresentados pelo candidato ou por
seu representante legal no endereço indicado no item 9.9 do edital nº. 11/2010 – PPPG
e encaminhados por escrito à Comissão de Seleção da UnA-SUS/NEAD/UFMA em duas
vias nos dias 31 de agosto e 01 setembro de 2010. Os recursos deverão estar
devidamente fundamentados.

4. Divulgação do resultado: O resultado final do processo seletivo será divulgado até o
dia 06 de setembro de 2010, nos pólos e no endereço eletrônico www.ufma.br e/ou
www.nead.ufma.br e/ou www.unasus.ufma.br e, ainda, na secretaria do UnASUS/
NEAD/UFMA - situada na Praça Gonçalves Dias nº 21, Prédio de Medicina (ILA) 1º andar Centro, Cep 65.020-240, São Luís –MA, telefone (98) 3301 9613.

5. Apresentação de recursos: Os recursos devem ser apresentados pelo candidato ou
por seu representante legal no endereço indicado no item 9.9 do edital nº. 11/2010 –

PPPG e encaminhados por escrito à Comissão de Seleção da UnASUS/NEAD/UFMA em

duas vias nos dias 09 e 10 de setembro de 2010. Os recursos deverão estar devidamente
fundamentados, ficando para o dia 15 de setembro de 2010 o prazo de divulgação do
resultado dos recursos.

6. Informações: Secretaria do UnA-SUS/NEAD/UFMA - situada na Praça Gonçalves
Dias nº 21, Prédio de Medicina (ILA) 1º andar - Centro, Cep 65.020-240, São Luís –MA,
telefone (98) 3301 9613.

7. Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital n°. 11/2010 –
PPPG.

São Luís (MA), 15 de julho de 2010.

Fernando Carvalho Silva
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

