
ERRATA DO EDITAL DE INSCRIÇÃO E 
SELEÇÃO PARA O CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM 
ESTOMATERAPIA: ESTOMIAS, FERIDAS E INCONTINÊNCIAS 

 

 

No item 5. DA INSCRIÇÃO do edital 
 
Onde se lê: 
5.1 Período:  de 09 a 31 de março de 2020 de segunda a sexta-feira. 

Leia-se: 

5.1 Período:  de 26 de abril a 20 de maio de 2022. 

No subitem 5.2  

Onde se lê: 
5.2 Valor da inscrição: R$ 150,00 a ser pago através de depósito bancário: 

Banco do Brasil (001) 
Agência: 3234-4 
Conta corrente: 11854-0 - IAUPE ESTOMATERAPIA 
CNPJ: 03.507.661/0001-04 
 

Leia-se: 

5.2 Valor da inscrição: R$ 150,00 a ser pago através de depósito bancário: 

Banco do Brasil (001) 
Agência: 3234-4 
Conta corrente: 11854-0 - IAUPE ESTOMATERAPIA 
CNPJ: 03.507.661/0001-04 
 
Não serão aceitos agendamentos de pagamento. 
 
Nos subitens 5.3 e 5.4 

Onde se lê: 
 
5.3 As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente ou por procuração na 

secretaria do programa de Pós-Graduação, na Faculdade de Enfermagem 

Nossa Senhora das Graças. 

5.4 Horário: das 08:00 às 12:00, de segunda a sexta feira.  

Leia-se: 

5.3 Todo o processo de inscrição e envio da documentação exigida será 
realizado de forma eletrônica por meio do link: 
https://forms.gle/rmVMZU4Ux3bR9mTSA 
 

https://forms.gle/rmVMZU4Ux3bR9mTSA


No subitem 5.5  

Onde se lê: 
 

5.5 Documentos Exigidos: 

a) Cópia da procuração (se aplicável conforme item 5.3)  

b) 02 (duas) fotos 3x4 recente; 

c) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;  

d) Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 

e) Cópia autenticada do CPF; 

f) Cópia autenticada frente e verso do diploma de graduação; 

g) Cópia autenticada frente e verso da carteira do COREn 

h) Cópia do Currículo Lattes atualizado junto com a documentação 

comprobatória, precedido do formulário “Critérios para Análise de Títulos e 

Currículo” (ANEXO I). A documentação comprobatória deverá ser encadernada 

após o currículo, na ordem em que estão apresentadas nos referidos critérios. 

 
Observação: A falta de qualquer item dos documentos de que trata o item 
5.5 impedirá a inscrição. 

 

Leia-se: 

5.5 Documentos Exigidos: 

a) 01 foto 3x4 recente; 

b) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (não serão aceitos 

agendamentos de pagamento);  

c) Cópia da Carteira de Identidade; 

d) Cópia do CPF; 

e) Cópia frente e verso do diploma de graduação; 

f) Cópia frente e verso da carteira do COREn 

g) Formulário “Critérios para Análise de Títulos e Currículo” (ANEXO I do Edital), 

seguido do Currículo Lattes atualizado, junto com a documentação 

comprobatória, na ordem em que estão apresentadas nos referidos critérios, 

salvos em um único documento em pdf. 

 
Observação: A falta de qualquer item dos documentos de que trata o item 
5.5 impedirá a inscrição. As inscrições serão homologadas no dia 24/05/22 



e serão divulgadas na Secretaria Acadêmica da Pós-graduação da FENSG 
a partir das 8:00. 
 
Caberá recurso sobre o resultado da homologação das inscrições. Para 
isto o candidato deverá apresentar o referido recurso através de e-mail para 
cursoestomaterapia.fensg@upe.br no prazo de três dias úteis, encerrando 
no dia 26/05/22. 
 
O resultado final da homologação das inscrições será divulgado em 
30/05/22 na Secretaria Acadêmica da Pós-graduação da FENSG a partir das 
8:00. 
 
 
Na Etapa I do edital 

Onde se lê: 
Prova de conhecimento específico, de caráter eliminatório e classificatório. 

Bibliografia sugerida ao final deste edital. 

Dia: 02/04/2020 Horário: das 9h às 12h. 

Leia-se: 

Prova de conhecimento específico, de caráter eliminatório e classificatório. 

Bibliografia sugerida ao final deste edital. 

Dia: 04/06/2022 Horário: das 9h às 12h. 

Na Divulgação dos resultados do edital 

Onde se lê: 

 Dia 13/04/2020 a partir das 14:00 na Secretaria Acadêmica da Pós-

graduação da FENSG. 

Leia-se: 

 Dia 13/06/2022 a partir das 14:00 na Secretaria Acadêmica da Pós-

graduação da FENSG. 

No Prazo para Recurso do edital 

Onde se lê: 

Prazo para Recurso:  de 14 a 16/04/2020 na Secretaria Acadêmica da Pós-

graduação da FENSG, no horário de 08:00 as 12:00, através de preenchimento 

do pedido de recurso (ANEXO II). 

Leia-se: 

Prazo para Recurso:  de 13 a 15/06/2022. Para isto o candidato deverá 

apresentar o referido recurso (ANEXO II do Edital), através de e-mail para 

cursoestomaterapia.fensg@upe.br  

  

mailto:cursoestomaterapia.fensg@upe.br
mailto:cursoestomaterapia.fensg@upe.br


 

No Resultado do Recurso do edital 

Onde se lê: 
Resultado do Recurso: 23/04/2020 na Secretaria Acadêmica da Pós-graduação 

da FENSG, a partir das 14:00. 

Leia-se: 

Resultado do Recurso: 21/06/2022 na Secretaria Acadêmica da Pós-graduação 

da FENSG, a partir das 09:00. 

Na Divulgação do resultado final da seleção do edital 

Onde se lê: 
Divulgação do resultado final da seleção: 27/04/2020 na Secretaria 

Acadêmica da Pós-graduação da FENSG, a partir das 14:00. 

Leia-se: 

Divulgação do resultado final da seleção: 27/06/2022 na Secretaria 

Acadêmica da Pós-graduação da FENSG, a partir das 09:00. 

No item 8 CALENDÁRIO do edital 

Onde se lê: 

Inscrições a) 09 a 31/03/2020 

Prova escrita 02/04/2020 

Divulgação dos resultados 13/04/2020 

Prazo para Recurso 14 a 16/04/2020 

Resultado do Recurso 23/04/2020 

Divulgação do resultado final 27/04/2020 

Matrícula 04 a 08/05/2020 

Início do curso 28/05/2020 

 

Leia-se: 

Inscrições b) 26/04/22 a 20/05/2022 

Homologação das inscrições 24/05/2022 

Prazo para recurso 24 a 26/05/2022 

Resultado final das inscrições 30/05/2022 

Prova de conhecimento específico 04/06/2022 

Divulgação dos resultados da seleção 13/06/2022 

Prazo para Recurso 13 a 15/06/2022 

Resultado do Recurso 21/06/2022 

Divulgação do resultado final da 
seleção 

27/06/2022 

Matrícula 28/06 a 01/07/2022 

Início do curso 28/07/2022 

 



No Período de realização do curso do Edital 

Onde se lê: 

Período de realização do curso: O calendário do curso estará disponível na 

secretaria do programa de Pós-Graduação, na Faculdade de Enfermagem 

Nossa Senhora das Graças no período de matrícula.   

O curso será realizado através de aulas presenciais, mensalmente, no seguinte 

horário: 

              5ª: 13:00 as 17:00 e das 18:00 às 22:00 

              6ª:  08:00 as 12:00; das 13:00 às 17:00 e das 18:00 às 22:00 

              Sábado: das 08:00 às 12:00; das 13:00 às 17:00. 

Leia-se: 

Matrícula: Deverá ser realizada presencialmente pelo candidato aprovado na 

seleção, no Setor de Tecnologia da informação, 1º   andar do prédio principal da 

FENSG, no horário de: 8:30 as 12:00 e das 13:00 as 16:00.  Informações pelo 

Fone: 31833608. 

Período de realização do curso: O calendário do curso estará disponível na 

secretaria do programa de Pós-Graduação, na Faculdade de Enfermagem 

Nossa Senhora das Graças no período de matrícula.   

O curso será realizado através de aulas presenciais e/ou ambiente remoto, 

mensalmente, no seguinte horário: 

              5ª: 18:00 as 22:00 

              6ª:  08:00 as 12:00; 13:00 as 17:00 e 18:00 as 22:00 

              Sábado: 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00. 

No item 9 DISPOSIÇÕES GERAIS do Edital 

Onde se lê: 
b) O exame de seleção só terá validade para o curso que se iniciará em 

28/05/2020.   

Leia-se: 

b) O exame de seleção só terá validade para o curso que se iniciará em 

28/07/2022.   

 

Recife, 26 de abril de 2022 

Isabel Cristina R. V. Santos 
Coordenadora do Curso de especialização 
em enfermagem em estomaterapia - UPE 
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