
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS PARA RESIDÊNCIA EM 
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DA UNIFAL-MG       EDITAL Nº12/ 2020 

RESULTADO DO RECURSO  

Número 
de 

inscrição 

931 

 

 

 
   Em resposta ao recurso do Edital n12/2020 a Comissão do Processo Seletivo 
se reuniu sendo aqui representada pela Presidente, que após análise foi 
decidido pelo indeferimento, uma vez que a candidata não cumpriu o item 5.1 
do Edital  no que diz respeito ao envio do Currículo Lattes do CNPq e não o link 
do mesmo, conforme observado abaixo: 
 

5.1 - As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela Internet, 
no período de zero hora do dia 02 de novembro a 16 de novembro de 2020 às 
23h59min na seguinte página eletrônica da UNIFAL-MG: https://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/posgrad/inscricaoposgraduacao/entrada.php.  Cada candidato 
deverá anexar seu o Currículo Lattes do CNPq com as cópias de todos os 
documentos comprobatórios pelo mesmo site acima descrito. As cópias 
com os documentos comprobatórios deverão ser organizadas na sequência 
dos itens contidos no instrumento de avaliação (ANEXO B). As inscrições com 
informações incompletas e fora do prazo serão recusadas. 

 
 

 

 
 

Profa.Dra. Patricia Mônica Ribeiro 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo do Programa de Residência em 

Enfermagem Obstétrica  

Universidade Federal de Alfenas 

 

 

Alfenas, 16 de dezembro de 2020 

https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/posgrad/inscricaoposgraduacao/entrada.php
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/posgrad/inscricaoposgraduacao/entrada.php


PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE BOLSAS PARA RESIDÊNCIA EM 
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DA UNIFAL-MG       EDITAL Nº12/ 2020 

RESULTADO DO RECURSO  

Número 
de 

inscrição 

948 

 

 

 
   Em resposta ao recurso do Edital n12/2020 a Comissão do Processo Seletivo 
se reuniu sendo aqui representada pela Presidente, que após análise foi 
decidido pelo indeferimento, uma vez que a candidata não cumpriu o item 5.1 
do Edital  no que diz respeito ao envio do Currículo Lattes do CNPq e não o link 
do mesmo, conforme observado abaixo: 
 

5.1 - As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela Internet, 
no período de zero hora do dia 02 de novembro a 16 de novembro de 2020 às 
23h59min na seguinte página eletrônica da UNIFAL-MG: https://sistemas.unifal-
mg.edu.br/app/posgrad/inscricaoposgraduacao/entrada.php.  Cada candidato 
deverá anexar seu o Currículo Lattes do CNPq com as cópias de todos os 
documentos comprobatórios pelo mesmo site acima descrito. As cópias 
com os documentos comprobatórios deverão ser organizadas na sequência 
dos itens contidos no instrumento de avaliação (ANEXO B). As inscrições com 
informações incompletas e fora do prazo serão recusadas. 

 
 

 

 
 

Profa.Dra. Patricia Mônica Ribeiro 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo do Programa de Residência em 

Enfermagem Obstétrica  

Universidade Federal de Alfenas 

 

 

Alfenas, 16 de dezembro de 2020 

https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/posgrad/inscricaoposgraduacao/entrada.php
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/posgrad/inscricaoposgraduacao/entrada.php

