
 
                           

 
 

EDITAL n. 122/2020/REITORIA 

 

Altera o Edital n. 113/2020/Reitoria que convida acadêmicos 

matriculados nos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e 

Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – Unesc, para 

atuarem no combate à pandemia do COVID-19 (coronavírus), nos 

termos da Portaria n. 356/2020 do Ministério da Educação. 

 

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 113/2020, nos 

seguintes termos:   

 

1 – DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1 Os subitens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, do item 2 DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO do Edital n. 113/2020, 

passam a vigorar com a redação que segue: 

 

2.1 As inscrições na Unesc serão realizadas de 22 a 30 de março de 2020, sendo recebidas 
até as 20h do último dia de inscrições. 
 
2.2 Para inscrever-se os acadêmicos deverão primeiramente encaminhar e-mail para o 

endereço eletrônico de seu curso respectivo: medicina@unesc.net, enfermagem@unesc.net, 
farmacia@unesc.net e fisioterapia@unesc.net, intitulado Estágio COVID – 19, colocando em 
anexo cópia dos documentos de identificação civil em formato PDF, telefones e e-mail para 
contato. 

2.2.1 Após o lançamento pelo Ministério da Saúde do Edital de Chamamento, os candidatos 
TAMBÉM DEVERÃO INSCREVEREM-SE NESTE, SOB PENA DE NÃO PARTICIPAREM 
DA SELEÇÃO. 

 
2.3 Serão classificados os candidatos que preencherem os requisitos do item nº 1.1 deste Edital. 
 
2.4 A UNESC encaminhará a lista de todos os acadêmicos interessados e classificados para o 

Ministério da Saúde, ao qual competirá a seleção e alocação dos alunos conforme sua 

necessidade e mediante lançamento de edital. 

 
2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1 Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Edital n. 113/2020/Reitoria.  

 
Criciúma/SC, 24 de março de 2020. 

 

Prof.ª Dra.  Luciane Bisognin Ceretta 
Diretora Presidente FUCRI 

Reitora da UNESC 
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