ADITIVO DE RETIFICAÇÃO COM PRORROGAÇÃO
NA DATA DA INSCRIÇÃO E ENVIO DE
DOCUMENTOS
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 2017
A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições, resolve prorrogar a data de inscrição e de envio
de documentos, do edital publicado na Plataforma Sigals, no dia 30/11/2016, no seguinte item, como
segue:

No item 6 Inscrição, onde se lê:
6. INSCRIÇÃO
As inscrições estarão abertas no período de 30/11/2016 a 18/01/2017. Os candidatos deverão
preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível nesta Plataforma SIGA www.sigals.fiocruz.br
/ Inscrição / Modalidade – Presencial / Categoria – Especialização / Unidade – Escola Nacional de Saúde
Pública / Saúde Pública, o qual deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via Correios por SEDEX,
juntamente com os documentos listados abaixo: (Informar no envelope: “Inscrição 2017 - CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA”).
Leia –se:
6. INSCRIÇÃO
As inscrições estarão abertas no período de 30/11/2016 a 25/01/2017. Os candidatos deverão
preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível nesta Plataforma SIGA www.sigals.fiocruz.br
/ Inscrição / Modalidade – Presencial / Categoria – Especialização / Unidade – Escola Nacional de Saúde
Pública / Saúde Pública, o qual deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via Correios por SEDEX,
juntamente com os documentos listados abaixo: (Informar no envelope: “Inscrição 2017 - CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA”).

No item 6 Inscrição, onde se lê:
Observação:
4. Somente será possível imprimir o formulário de inscrição e boleto da taxa de inscrição até o último
dia de inscrição. O Sistema fecha à 23h59min do dia 18/01/2017, após esse horário não é mais possível
imprimir os mesmos.

5. Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a data de postagem de toda documentação
exigida seja até o dia 19/01/2017. Inscrições com documentação incompleta ou postada após o dia
19/01/2017 não serão aceitas. Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) a relação com os nomes
dos candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone.

Leia-se:
Observação:
4. Somente será possível imprimir o formulário de inscrição e boleto da taxa de inscrição até o último
dia de inscrição. O Sistema fecha à 23h59min do dia 25/01/2017, após esse horário não é mais possível
imprimir os mesmos.

5. Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a data de postagem de toda documentação
exigida seja até o dia 26/01/2017. Inscrições com documentação incompleta ou postada após o dia
26/01/2017 não serão aceitas. Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) a relação com os nomes
dos candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão fornecidas informações por telefone.

Todas as demais condições estabelecidas no edital ficam ratificadas

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2017.
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