Edital de retificação nº 1 ao Edital nº 04/2018 para Processo Seletivo / 2019 do
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - níveis Mestrado e Doutorado
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem
da Universidade Federal de Goiás (PPGENF-FEN/UFG), no uso de suas atribuições legais, torna públicas as
retificações ao Edital nº04/2018 que trata das normas do Processo Seletivo 2019 para o preenchimento
das vagas para cursos nos níveis Mestrado e Doutorado na área de concentração “A Enfermagem no
cuidado à saúde humana”.
Onde se lê:
4. DA INSCRIÇÃO
4.1.4 Nas inscrições via SEDEX, o comprovante de envio da encomenda com o número
para rastreamento deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico do Programa
(ppgenf.selecao.ufg@gmail.com) até o dia 22 de janeiro de 2019, impreterivelmente.
(...)
4.7.1 A GRU será emitida exclusivamente em resposta a solicitação do candidato via correio
eletrônico (e-mail) do Programa (ppgenf.selecao.ufg@gmail.com), mediante fornecimento
das seguintes informações:
• No campo assunto, informar “Processo seletivo 2019”.
• No texto (corpo) do e-mail, informar nome completo (sem abreviaturas), número
de CPF (apenas os números, sem ponto e sem traço), endereço completo (com CEP,
bairro, município e UF), e-mail do candidato e nível para o qual pretende inscreverse.
Leia-se:
4. DA INSCRIÇÃO
4.1.4 Nas inscrições via SEDEX, o comprovante de envio da encomenda com o número
para rastreamento deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico do Programa
(ppgenf.selecao.ufg@gmail.com) (ppgenf.ufg@gmail.com) até o dia 22 de janeiro de 2019,
impreterivelmente.
(...)
4.7.1 A GRU será emitida exclusivamente em resposta a solicitação do candidato via correio
eletrônico (e-mail) do Programa (ppgenf.selecao.ufg@gmail.com), mediante fornecimento das seguintes
informações
encaminhada
via
formulário
eletrônico
disponível
no
link
https://goo.gl/forms/TojjuAlc3chKEuTC2.
Goiânia, 26 de dezembro de 2018.

Profa. Dra. Lizete Malagoni de Almeida Cavalcante Oliveira
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
Faculdade de Enfermagem da UFG
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