
   
 
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 

                                        EDITAL nº 151/2019 

 

Altera o edital nº 112/2019 que dispõe sobre o Processo Seletivo 
Interno/Externo de docentes (Doutores) para atuarem no Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu e nos Cursos de Graduação, Área 
de Saúde Coletiva, na Universidade do Extremo Sul Catarinense – 
UNESC.  

 
 

A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – 

FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, torna pública a alteração do edital nº 112/2019 que estabelece regras para o 

Processo Seletivo Interno/Externo de Docentes doutores para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu  e nos Cursos 

de Graduação, Área de Saúde Coletiva, na Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC,  nos termos que 

seguem. 

1. DAS ALTERAÇÕES 
 

1.1. O subitem 1.1.1 do item 1 DAS INSCRIÇÕES passa a vigorar com a seguinte prorrogação de prazo para inscrições: 
 

1.1.1 As inscrições estarão abertas no período  28 de março de 2019 a 08 de maio de 2019, observados os 
procedimentos previstos no item 1.3 deste Edital. 

 
 
1.2. Os subitens 1.3.3 e 1.4 do item 1 DAS INSCRIÇÕES passam a vigorar com a seguinte prorrogação de prazo: 

 

1.3.3 A taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) deverá ser paga mediante cartão 

de débito ou credito até a data final das inscrições – 08 de maio de 2019 -, podendo ser visualizado no link: 

www.unesc.net/docenteppgscol  

1.4 Somente serão aceitas as inscrições recebidas até o último dia do período de inscrição, dia 08 de 
maio de 2019. 
 

1.3. O subitem 5.3.5 do item 5 - DA SELEÇÃO passa a vigorar com a seguinte prorrogação de prazo: 
        [...] 
 

5.3.5 A relação dos candidatos classificados para a Etapa II será publicada até o dia 13 de maio de 2019 e fará 
constar data, local e horário de realização da entrevista dos classificados, conforme relação apresentada pela 
Comissão de Seleção. 

 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital. 
 

 
Criciúma/SC, 03 de maio de 2019. 

 
 

Prof.ª Dra. LUCIANE BISOGNIN CERETTA 

Reitora da Unesc 

http://www.unesc.net/docenteppgscol

