
           Edital nº 807 de 24 de setembro de 2018 - Errata do EDITAL Nº   

776 de 13 de setembro de 2018 PARA SELEÇÃO DO CURSO DE 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA e edital de 

revogação do edital nº 782 de 17 de setembro de 2018 

 

O Diretor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC) torna público 

a reabertura das inscrições previstas no edital nº 776 publicado no DOU nº  178 

de 14 de setembro de 2018 e no BUFRJ Extraordinário nº 37 de 13 de 

setembro 2018, revogando o edital de suspensão nº 782 publicado no DOU nº  

180 de 18 de setembro de 2018 e no BUFRJ extraordinário nº 37 de 17 de 

setembro de 2018 e retificando o Edital  nº 776 supracitado estabelecendo 

novo cronograma para a SELEÇÃO DO CURSO DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA, Turma 2019/2020. 

 
1 - DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê  

1.1. As inscrições serão efetuadas durante o período entre 17 de setembro e 17 de 
outubro de 2018, até às 23:59h, exclusivamente online pelo link : 
www.iesc.ufrj.br/concursoresidencia2019 . 

 

 Leia-se  

1.1. As inscrições serão efetuadas durante o período entre 01 de outubro e 16 de 
outubro de 2018, até às 23:59h, exclusivamente online pelo link : 
www.iesc.ufrj.br/concursoresidencia2019 . 
 
 

Onde se lê  

1.4.2 – As inscrições com o pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição 
deverão ser efetuadas no período de 17 de setembro a 24 de setembro de 2018, 
conforme procedimentos previstos no item 1. 

 

Leia-se 

1.4.2 – As inscrições com o pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição 
deverão ser efetuadas no período de 01 de outubro a 8 de outubro de 2018, 
conforme procedimentos previstos no item 1. 
 
 
 

Onde se lê  

1.4.3 – A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos estará disponível 
no site do IESC (www.iesc.ufrj.br) no dia 26 de setembro de 2018.  

 

Leia-se 

1.4.3 – A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos estará disponível 
no site do IESC (www.iesc.ufrj.br) no dia 9 de outubro de 2018.  

 

 

http://www.iesc.ufrj.br/concursoresidencia2019
http://www.iesc.ufrj.br/concursoresidencia2019


 Onde se lê  

1.4.5 – O resultado final dos pedidos de revisão do indeferimento das isenções 
será divulgado no site do IESC - www.iesc.ufrj.br até o dia 28 de setembro de 
2018.  
 

          Leia-se 

1.4.5 – O resultado final dos pedidos de revisão do indeferimento das isenções 
será divulgado no site do IESC - www.iesc.ufrj.br até o dia 11 de outubro de 2018.  
 
 

            Inclui-se o Item 
1.4.7 – A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 17 de 
outubro de 2018. A divulgação acontecerá na sede e no site do IESC 
(www.iesc.ufrj.br), sujeito, porém a possibilidade técnica do momento. 
 
Todas as demais disposições permanecem inalteradas 
 
 
2 – REVOGAÇÃO DO EDITAL DE SUPENSÃO 
 

2.1 – Fica revogado o edital de suspensão nº 782 de 17 de setembro de 2018, 
determinando-se a reabertura das inscrições. 

 

________________________ 
Antonio José Leal Costa 

Diretor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ 
 
 

________________________________ 
Egleubia Andrade de Oliveira 

Coordenadora do Curso de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da 

UFRJ 

 

 

            

 

 

 

http://www.iesc.ufrj.br/

