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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 
 

PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO – TURMA 2021 
 
 

ERRATA 09 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

Etapa I 
Prova de conhecimento específico da área, de caráter classificatório e eliminatório. 
Prova de conhecimento específico da área pretendida, conforme a bibliografia recomendada no anexo IX. 
Valor ponderal 2 (dois) na composição da nota final. 
 
A prova terá atribuição de nota de 0 a 10 e para que o candidato possa seguir para a próxima etapa, deverá atingir 
a nota mínima 6,0 (seis). 
 
Nesta etapa serão eliminados os candidatos que não atingirem a 30ª colocação na classificação, considerando a 
ordem decrescente das notas (correspondente ao dobro do número de vagas ofertadas na presente Chamada 
Pública). No caso de empate na última posição, todos os candidatos empatados passarão para a etapa seguinte. 
 
Na condição de APROVADO, o candidato estará apto a seguir no processo seletivo. Em contrário, receberá a 
menção NÃO APROVADO e estará automaticamente eliminado do processo, não participando das etapas 
seguintes. 
 
 
LEIA-SE: 
 

Etapa I 
Prova de conhecimento específico da área, de caráter classificatório e eliminatório. 
Prova de conhecimento específico da área pretendida, conforme a bibliografia recomendada no anexo IX. 
Valor ponderal 2 (dois) na composição da nota final. 
 
A prova terá atribuição de nota de 0 a 10 e para que o candidato possa seguir para a próxima etapa, deverá atingir 
a nota mínima 6,0 (seis). 
 
Nesta etapa serão eliminados os candidatos que não atingirem a 40ª colocação na classificação, considerando a 
ordem decrescente das notas (correspondente ao dobro do número de vagas ofertadas na presente Chamada 
Pública). No caso de empate na última posição, todos os candidatos empatados passarão para a etapa seguinte. 
 
Na condição de APROVADO, o candidato estará apto a seguir no processo seletivo. Em contrário, receberá a 
menção NÃO APROVADO e estará automaticamente eliminado do processo, não participando das etapas 
seguintes. 
 
 
 

Recife, 27 de abril de 2021. 
 
 

Comissão de Seleção e Admissão: 
Drª Aline do Monte Gurgel (Presidente) 
Drª Ana Claudia Figueiró 
Drª Islândia Maria Carvalho de Sousa 
Drª Paulette Cavalcanti de Albuquerque  


