GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

CORRIGENDA DO EDITAL PMAE/URCA Nº 01/2018
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
Universidade Regional do Cariri (URCA) informa aos candidatos à seleção para
a turma de 2019 do Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem, a
correção de alguns itens do Edital PMAE/URCA 01/2018:

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

PÁGINA 1

PÁGINA 1

ITEM 2

ITEM 2

2.1) Inscrição de candidatos:

2.1) Inscrição de candidatos:

c) Período e local de inscrição: das 9 c) Período e local de inscrição: das 9
horas do dia 04 de outubro até as 23 horas do dia 04 de outubro até as
horas e 59 minutos do dia 05 de 17:00 horas do dia 05 de novembro
novembro de 2018, exclusivamente de
online,

através

do

2018,

exclusivamente

site através

online,

do

site

http://www.urca.br/pmae na opção de http://www.urca.br/pmae na opção de
Processo Seletivo.

Processo Seletivo.

d) Após efetivada a inscrição online e d) Após efetivada a inscrição online e
impressos:

i)

o

comprovante

de impressos:

i)

o

comprovante

de

inscrição, ii) o termo de compromisso inscrição, ii) o termo de compromisso
e iii) o formulário da pontuação e iii) o formulário da pontuação
curricular devidamente preenchidos e curricular devidamente preenchidos e
assinados,
entregar

o

candidato

todos

os

deverá assinados,

documentos entregar

o
todos

candidato
os

deverá

documentos

exigidos neste edital presencialmente exigidos neste edital presencialmente
na Secretaria do Mestrado Acadêmico ou por procuração reconhecida em
de

Enfermagem,

situada

no cartório

na Secretaria do Mestrado

Departamento de Enfermagem, à Rua Acadêmico

de

Enfermagem

no

Cel. Antônio Luís, 1161 –Campus horário de 08:00h as 12:00h e de
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Pimenta – Crato/CE, ou remeter 14:00h às 17:00h de segunda à sexta,
exclusivamente por correspondência situada

no

Departamento

de

tipo SEDEX, postada até o dia 05 de Enfermagem, à Rua Cel. Antônio
novembro de 2018. Ressalta-se a Luís,

1161

–Campus

Pimenta

–

obrigatoriedade de o candidato enviar Crato/CE, ou remeter exclusivamente
um e-mail à Coordenação do curso por correspondência tipo SEDEX,
(pmae@urca.br), informando a data postada até o dia 05 de novembro de
da postagem dos documentos e o 2018. Ressalta-se a obrigatoriedade
código de rastreamento do envelope de o candidato enviar um e-mail à
enviado.

Coordenação

do

curso

(pmae@urca.br), informando a data
da postagem dos documentos e o
código de rastreamento do envelope
enviado.

Crato, 04 de outubro de 2018.

Prof ª Dra. EVANIRA RODRIGUES MAIS
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem

Universidade Regional do Cariri - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
Rua Cel. Antônio Luís, 1161 – Campus Pimenta – CEP 63.105-000 – Crato/CE

