
ERRATA AO EDITAL 04/2022 

A FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL- 
FAURGS - torna pública a alteração do EDITAL No 04/2022/UFRGS – PROJETO SAÚDE 
COM AGENTE - PROCESSO SELETIVO. 

Identificou-se uma falha no processo de avaliação do edital 4 que será reparada. Há 
necessidade de nova verificação da documentação completa enviada pelos candidatos 
na etapa I. 

Assim, o resultado da etapa I (totalmente revisado) e o resultado da etapa II serão 
publicados conforme segue: 

1– No item 8  CRONOGRAMA 

Onde se lê:  

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital de abertura 24/01/2022 

Período para realização de inscrições (exclusivamente via links) 24/01 a 
03/02/2022 

Divulgação da relação preliminar das inscrições homologadas 04/02/2022 

Prazo para recurso contra a não homologação preliminar das 
inscrições 

05 e 06/02/2022 

Divulgação da homologação definitiva das inscrições 07/02/2022 

Divulgação dos resultados da primeira etapa (análise curricular) 18/02/2022 

Prazo para recurso da primeira etapa 19 a 20/02/2022 

Divulgação do resultado da primeira etapa após recursos 22/02/2022 

Divulgação do cronograma da segunda etapa (entrevistas) 04/03/2022 

Realização das entrevistas 10 a 11/03/2022 

Divulgação do resultado  preliminar 14/03/2022 

Prazo para recurso do resultado preliminar 15/03/2022 

Divulgação do resultado final  18/03/2022 

 



 

Leia-se:  

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital de abertura 24/01/2022 

Período para realização de inscrições (exclusivamente via links) 24/01 a 
03/02/2022 

Divulgação da relação preliminar das inscrições homologadas 04/02/2022 

Prazo para recurso contra a não homologação preliminar das 
inscrições 

05 e 06/02/2022 

Divulgação da homologação definitiva das inscrições 07/02/2022 

Divulgação dos resultados da primeira etapa (análise curricular) 18/02/2022 

Prazo para recurso da primeira etapa 19 a 20/02/2022 

Divulgação do resultado da primeira etapa após recursos 22/02/2022 

Divulgação do cronograma da segunda etapa (entrevistas) 04/03/2022 

Realização das entrevistas 10 a 11/03/2022 

Divulgação do resultado preliminar 21/03/2022 

Prazo para recurso do resultado preliminar 22/03/2022 

Divulgação do resultado final  25/03/2022 

 

2- No Item 10 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 18/03/2022. 

Leia-se:  

A divulgação do resultado da seleção ocorrerá na página eletrônica da FAURGS 
(http://portalfaurgs.com.br/) a partir do dia 25/03/2022. 

Porto Alegre, 15 de março de 2022. 

_____________________________________________ 
COORDENAÇÃO 

PROJETO SAÚDE COM AGENTE 


