
   

 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Curso de Pós-Graduação em Endocrinologia Pediátrica 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE VAGAS 2019 

 

O Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, no uso das atribuições, RETIFICA O Edital de 

vagas 2019 ao Curso de Pós-Graduação em Endocrinologia Pediátrica, nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: O Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, no uso das atribuições, FAZ 

SABER, que no período de 15 de janeiro a 19 de fevereiro de 2019 estarão abertas as inscrições 

para admissão ao Curso de Pós-Graduação em Endocrinologia Pediátrica em nível de 

Especialização. As atividades letivas serão desenvolvidas em 2 (dois) anos, a partir de 07 de 

março de 2019.  

Leia-se:  O Diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, no uso das atribuições, FAZ SABER, 

que no período de 15 de janeiro a 22 de fevereiro de 2019 estarão abertas as inscrições para 

admissão ao Curso de Pós-Graduação em Endocrinologia Pediátrica em nível de Especialização. 

As atividades letivas serão desenvolvidas em 2 (dois) anos, a partir de 04 de março de 2019.  

 

Onde se lê: 4.2 - O processo de seleção dos candidatos, que se realizará na Faculdade de 

Medicina, em sala a ser definida, no período de 20 a 21 de fevereiro de 2019 de 08:00 (oito) as 

16:00 (dezesseis) horas constará de:  

4.2.2 – [...] A escala para entrevista será divulgada no hall do Centro de Pós-Graduação da 

Faculdade de Medicina, no dia 20 de fevereiro de 2019 até as 17h00.  

Leia-se: 4.2 - O processo de seleção dos candidatos, que se realizará na Faculdade de Medicina, 

em sala a ser definida, no período de 25 a 26 de fevereiro de 2019 de 08:00 (oito) as 16:00 

(dezesseis) horas constará de:  

4.2.2 – [...] A escala para entrevista será divulgada no hall do Centro de Pós-Graduação da 

Faculdade de Medicina, no dia 25 de fevereiro de 2019 até as 17h00.  

Onde se lê: 5.1 – O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22 de fevereiro de 2019 

no hall do Centro de Pós-Graduação, no quinto andar da Faculdade de Medicina e no site 

www.site.medicina.ufmg.br/editais/.  

Leia-se: 5.1 – O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 26 de fevereiro de 2019 no 

hall do Centro de Pós-Graduação, no quinto andar da Faculdade de Medicina e no site 

www.site.medicina.ufmg.br/editais/.  

 

Onde se lê: 6.1 - O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá 

efetuar, exclusivamente pela internet, no período de 25/02 a 26/02/2019, o seu cadastro prévio, 

mediante o preenchimento de formulário disponível no 

site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. 

Leia-se: 6.1 - O candidato aprovado no processo seletivo de que trata este edital deverá efetuar, 

exclusivamente pela internet, no período de 27/02 a 28/02/2019, o seu cadastro prévio, mediante o 

preenchimento de formulário disponível no site https://sistemas.ufmg.br/cadastroprevio. 

 

Informações complementares poderão ser fornecidas através dos seguintes contatos: Centro de 

Pós-graduação da Faculdade de Medicina da UFMG, à Av. Alfredo Balena, 190 - 5º andar, sala 

533. Bairro Santa Efigênia - Fone: (031) 3409-9641. 

 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2019. Prof. Humberto José Alves - Diretor da Faculdade de 

Medicina da UFMG. 
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