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RETIFICAÇÃO DA SEXTA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EM SAÚDE - EAD

 

 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Integração Latino
Americana (UNILA), nomeada pela Portaria nº 357/2019/GR, no uso de suas atribuições, em
parceria com o Departamento de Educação a Distância (DED) e docentes da Área de Saúde
Coletiva da UNILA, torna público, pelo presente Edital, a retificação da sexta chamada para
manifestação de interesse nas vagas do Processo Seletivo do curso de Especialização em
Gestão em Saúde - EaD, referente ao Edital PRPPG nº 17/2022.
 

 

1 DAS RETIFICAÇÕES
 

1.1 Retifica-se o constante nos itens 2.1 e 2.4 do Edital PRPPG nº 17/2022.
 

1.1.1 No item 2.1, onde se lê:
 

Ficam convocados/as os/as candidatos/as relacionados/as abaixo, a manifestarem seu
interesse na vaga no curso de Especialização em Gestão em Saúde - EaD, preenchendo o
formulário no evento intitulado:

"Sexta Chamada - Confirmo meu interesse na matrícula do curso de Especialização Gestão
em Saúde - modalidade EaD".

O preenchimento estará disponível por meio do acesso ao link https://inscreva.unila.edu.br,
nos dias 18 a 20 de março de 2022.

No ato do preenchimento, será necessário o envio de cópia digitalizada do Anexo I deste
edital, devidamente preenchido e assinado pelo/a candidato/a.
 

Leia-se:
 

Ficam convocados/as os/as candidatos/as relacionados/as abaixo, a manifestarem seu
interesse na vaga no curso de Especialização em Gestão em Saúde - EaD, preenchendo o
formulário no evento intitulado:

"Sexta Chamada - Confirmo meu interesse na matrícula do curso de Especialização Gestão
em Saúde - modalidade EaD".



O preenchimento estará disponível por meio do acesso ao link https://inscreva.unila.edu.br,
nos dias 23 a 25 de março de 2022.
No ato do preenchimento, será necessário o envio de cópia digitalizada do Anexo I deste
edital, devidamente preenchido e assinado pelo/a candidato/a.
 

 

1.1.2 No item 2.4, onde se lê:
 

Nos termos do item 3.6 do Edital PRPPG nº 21/2021, os/as candidatos/as interessados/as
nas possíveis vagas disponibilizadas para os Polos de Apoio Presencial de Laranjeiras do
Sul e de Céu Azul, devem manifestar seu interesse pela mudança permanente do polo de
apoio presencial, escolhido no ato da inscrição preenchendo o formulário no evento
intitulado:

"Remanejamento para os Polos de Apoio Presencial de Laranjeiras do Sul e Céu Azul -
Especialização em Gestão em Saúde".

O preenchimento estará disponível por meio do acesso ao link https://inscreva.unila.edu.br,
nos dias 18 a 20 de março de 2022.
 

Leia-se:
 

Nos termos do item 3.6 do Edital PRPPG nº 21/2021, os/as candidatos/as interessados/as
nas possíveis vagas disponibilizadas para os Polos de Apoio Presencial de Laranjeiras do
Sul e de Céu Azul, devem manifestar seu interesse pela mudança permanente do polo de
apoio presencial, escolhido no ato da inscrição preenchendo o formulário no evento
intitulado:

"Remanejamento para os Polos de Apoio Presencial de Laranjeiras do Sul e Céu Azul -
Especialização em Gestão em Saúde".

O preenchimento estará disponível por meio do acesso ao link https://inscreva.unila.edu.br,
nos dias 23 a 25 de março de 2022.
 

 

2 DISPOSIÇÕES FINAIS
 

2.1 Ratificam-se as demais disposições contidas no Edital PRPPG n° 17/2022, mantendo-se
inalterados os dispositivos não alcançados pelo presente Edital.
 

2.2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
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