
                                 
 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
 

     
                                                       EDITAL n. 14 /2014 
 
 
 

Altera o edital n. 203/2013, que dispõe sobre o 
Processo Seletivo externo de Docentes (Doutores) 
para atuarem no Programa Pós-Graduação “Stricto 
Sensu”, Área de Saúde Coletiva, Epidemiologia ou 
Saúde Pública, e nos Cursos de Graduação, na 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. 
 
 
                      

        
 A Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, mantida pela FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DE CRICIÚMA – FUCRI torna pública, a prorrogação do período de inscrições do Edital 
n. 203/2013 e das seguintes alterações: 
 
 
 

1.  DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 
 

1.1 O item 1.1.1 passa a vigorar com a seguinte redação:  
As inscrições estarão abertas no período de 17 de dezembro de 2013 a 15 de fevereiro de 2014, 
podendo ser realizadas exclusivamente mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico 
dh.docentes@unesc.net, observados os procedimentos previstos no item 1.3 do Edital de Abertura. 

 
 

2. DO PROCEDIMENTO CLASSIFICATÓRIO – ETAPA I 
 

2.1 O item 5.3.5 passa a vigorar com a seguinte redação:  
A relação dos candidatos classificados para a Etapa II será publicada até o dia 19 de fevereiro de 
2014 e fará constar a data, local e horário de realização da entrevista dos classificados, conforme 
relação apresentada pela Comissão de Seleção. 
 
 
3. PROCEDIMENTO CLASSIFICATÓRIO – ETAPA II: ENTREVISTA 
 

3.1 O item 5.4.1 passa a vigorar com a seguinte redação:  
As entrevistas ocorrerão nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2014, no horário das 8h às 11h30 e das 
14h às 18h, conforme os locais indicados na publicação da relação dos candidatos classificados 
prevista no item 5.3.5 do edital de abertura. 
 
 
4. DA CLASSIFICAÇÃO 
 

4.1 O item 6.3 passa a vigorar com a seguinte redação:  



 2 

A classificação final dos candidatos será homologada até o dia 28 de fevereiro de 2014 por Edital da 
Reitoria, conforme relação apresentada pela respectiva Comissão de Seleção. 
 

 
5. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 
 
As demais disposições do Edital nº 203/2013 permanecem inalterados. 

 
 

Criciúma, 03 de fevereiro de 2014. 
 
 
 

 
 

 
 

Prof. Dr. Gildo Volpato  
Reitor 


