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EDITAL N.º 01/2017 – Processo Seletivo Externo 

RETIFICAÇÃO 002  

Prorrogação de Prazo para Inscrição 

  

 
 Retificação e prorrogação de prazo de inscrição do Edital 01/2017, relativo ao processo 

de seleção para ingresso no Curso de Mestrado Profissional em Álcool e outras Drogas do 

HCPA, publicado em 20 de abril de 2017. 
 

Onde se lê: 
O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA/UFRGS comunica 

a abertura do Processo Seletivo para o MESTRADO PROFISSIONAL EM ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS – MPAD/HCPA (Ingresso 2017/2), no período de 20 de abril a 30 

de maio de 2017. 

 

Leia-se: 

 

O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA/UFRGS 

comunica a abertura do Processo Seletivo para o MESTRADO PROFISSIONAL EM 

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – MPAD/HCPA (Ingresso 2017/2), no período de 20 

de abril a 09 de junho de 2017. 

 

 

 

Item “II – Das Inscrições” 

 

Onde se lê: 

2 - As inscrições de que trata o presente edital serão realizadas no período 20 de abril 

a 30 de maio de 2017, exclusivamente por via postal. 

 

Leia-se: 

2 - As inscrições de que trata o presente edital serão realizadas no período 20 de abril a 

09 de junho de 2017, exclusivamente por via postal. 

 

Onde se lê: 

2.1 - Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos postados após o último dia de 

inscrição (30/05/17), mesmo em caráter de substituição ou complementação.  

 

Leia-se: 

2.1 - Sob nenhuma hipótese serão aceitos documentos postados após o último dia de 

inscrição (09/06/17), mesmo em caráter de substituição ou complementação.  

 

 

Onde se lê: 

As inscrições serão homologadas pela Comissão Coordenadora do Programa até o 

dia 06/06/2017. 
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Leia-se: 

As inscrições serão homologadas pela Comissão Coordenadora do Programa até o 

dia 16/06/2017. 

 

 

Item “III – Do Processo Seletivo e Critérios de Avaliação” 

 

Onde se lê: 

Somente os candidatos que tiverem sua inscrição homologada poderão 

participar do processo seletivo. A lista de candidatos aptos será divulgada no site do 

HCPA: http://www.hcpa.edu.br a partir do dia 06/06/2017. 

 

 

Leia-se: 

Somente os candidatos que tiverem sua inscrição homologada poderão participar 

do processo seletivo. A lista de candidatos aptos será divulgada no site do HCPA: 

http://www.hcpa.edu.br a partir do dia 16/06/2017. 

 

 

 

Item “IV – Dos resultados” 

 

Onde se lê: 

Os resultados finais da seleção serão divulgados na página do Programa até o dia 

07/06/2017. 

 

Leia-se: 

Os resultados finais da seleção serão divulgados na página do Programa até o dia 

07/07/2017. 

 

 

 

Item “CRONOGRAMA DE SELEÇÃO” 

 

Onde se lê: 

 

ETAPAS PERÍODO 

Período de inscrição  20/04/17 a 30/05/17 

Homologação das inscrições 06/06/17 

Prova escrita  20/06/17 

Entrevista (dia e horário a definir) 20 e 21/06/17 

Divulgação dos aprovados  30/06 

Prazo para solicitação de recursos  03 e 04/07 

Divulgação do resultado final  07/07 

Período de matrícula 10/07 a 14/07 

Início das aulas 11/08 

 

http://www.hcpa.edu.br/
http://www.hcpa.edu.br/
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Leia-se: 

 

ETAPAS PERÍODO 

Período de inscrição  20/04/17 a 09/06/17 

Homologação das inscrições 16/06/17 

Prova escrita  20/06/17 

Entrevista (dia e horário a definir) 20 e 21/06/17 

Divulgação dos aprovados  30/06/17 

Prazo para solicitação de recursos  03 e 04/07/17 

Divulgação do resultado final  07/07/17 

Período de matrícula 10/07 a 14/07/17 

Início das aulas 11/08/17 

 

 

 

Porto Alegre, 25 de maio de 2017.  

  

   

 

 

 

 

 
Comissão de Seleção do Mestrado 


