
ERRATA AO EDITAL 02/2022 

A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL- 
FAURGS - torna pública a alteração nos itens 8 e 11 do EDITAL No 02/2022/UFRGS – 
PROJETO SAÚDE COM AGENTE - PROCESSO SELETIVO. 

1 No Item 8 CRONOGRAMA PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Onde se lê: 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital de abertura 17/01/2022 

Período para realização de inscrições (exclusivamente via links) 17/01/2022 a 
24/01/2022 

Divulgação da relação definitiva das inscrições homologadas 25/01/2022 

Divulgação dos resultados preliminares da classificação/seleção  04/02/2022 

Prazo para recurso dos resultados da classificação/seleção 05/02/2022 e 
06/02/2022 

Divulgação dos resultados finais da classificação 07/02/2022 

 

Leia-se: 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital de abertura 17/01/2022 

Período para realização de inscrições (exclusivamente via links) 17/01/2022 a 
24/01/2022 

Divulgação da relação definitiva das inscrições homologadas 25/01/2022 

Divulgação dos resultados preliminares da classificação/seleção  04/02/2022 

Prazo para recurso dos resultados da classificação/seleção 05/02/2022 e 
06/02/2022 

Divulgação dos resultados finais da classificação 09/02/2022 

 

2 No Item 11 DO RESULTADO DA SELEÇÃO, DA APRESENTAÇÃO DA 
DOCUMENTAÇÃO E DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  

Onde se lê:  A divulgação do resultado da seleção ocorrerá na página eletrônica da 
FAURGS (http://portalfaurgs.com.br/) a partir do dia 07/02/2022. Toda a 

documentação relativa a bolsas e comprobatória das informações fornecidas no 

http://portalfaurgs.com.br/


requerimento de inscrição deverá ser apresentada no momento da ocupação das 
vagas. Também deve ser apresentado o Termo de compromisso de bolsa (Anexo II 
para discente ou Anexo III) 

Leia-se: A divulgação do resultado da seleção ocorrerá na página eletrônica da FAURGS 

(http://portalfaurgs.com.br/) a partir do dia 09/02/2022. Toda a documentação 

relativa a bolsas e comprobatória das informações fornecidas no requerimento de 
inscrição deverá ser apresentada no momento da ocupação das vagas. Também deve 
ser apresentado o Termo de compromisso de bolsa (Anexo II para discente ou Anexo 
III) 

 

Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2022. 

_____________________________________________ 

COORDENAÇÃO 
PROJETO SAÚDE COM AGENTE 

http://portalfaurgs.com.br/

