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O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Edital nº10, de 23 de julho de 2018 
do Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (SGTES) e a legislação correlata; resolve retificar o Edital 
nº10/PROGRAD/2020. 
 
Onde se lê: 
 
8.4 Caberá interposição de recursos contra o resultado da homologação e o preliminar, 
que deverão ser enviados na forma do Anexo III, conforme procedimentos idênticos ao 
subitem 6.2, na data prevista no cronograma. 
 
Leia-se: 
 
8.4 Caberá interposição de recursos contra o resultado da homologação e o preliminar, 
que deverão ser enviados na forma do Anexo III. O documento deverá ser enviado 
digitalizado, no formato Portable Document Format (PDF), para o e-mail 
progeductut@outlook.com, na data prevista no cronograma. 
 
Onde se lê: 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

Evento Data 
Inscrições 23 a 27/03 

Resultado da homologação das inscrições 30/03 
Interposição de recurso contra resultado da homologação 31/03 

Resultado do recurso (inscrições) 01/04 
Resultado preliminar 02/04 

Interposição de recursos ao resultado preliminar 03/04 
Resultado da interposição dos recursos ao resultado preliminar e 

divulgação do resultado final 
06/04 

Convocação dos selecionados A partir de 06/04 
 

Leia-se:  
 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
 

Evento Data 
Inscrições 23 a 27/03 
Resultado da homologação das inscrições 30/03 
Interposição de recurso contra resultado da homologação 31/03 
Resultado do recurso (inscrições) 01/04 
Resultado preliminar 03/04 
Interposição de recursos ao resultado preliminar 06/04 



Resultado da interposição dos recursos ao resultado preliminar e 
divulgação do resultado final 

07/04 

Convocação dos selecionados A partir de 07/04 
 

Seropédica,  3 de abril de 2020. 
 

Joecildo Francisco Rocha 
Pró-Reitor de Graduação 


