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Processo Seletivo Doutorado 2020. 
PPGENF divulga errata do Edital Nº 11/2019. 

 
 

4.1 Primeira Etapa – ELIMINATÓRIA  
Data: 07 de novembro de 2019.  
Local de divulgação do resultado da primeira etapa: Secretaria Geral da Escola de 
Enfermagem – 4º Piso da Área Acadêmica da Unidade Saúde, Rua General Osório, S/N –
Centro- Rio Grande-RS e na homepage: www.ppgenf.furg.br  
 
Recurso referente ao resultado da primeira etapa da seleção: 8 a 11 de novembro de 2019, 
somente na página www.siposg.furg.br/curso/962, campo recurso, sendo vedada qualquer 
outra forma de solicitação ou resposta.  
 
Resultado do recurso: 12 de novembro de 2019, divulgado na Secretaria Geral da 
Enfermagem – 4 º Piso - Área Acadêmica da Unidade Saúde, Rua General Osório, s/n. Centro, 
Rio Grande/RS e na homepage www.ppgenf.furg.br  
 
4.2 Segunda Etapa - ELIMINATÓRIA  
Entrevista: apresentação e arguição do artigo científico inédito e do projeto de pesquisa com 
uso de recurso audiovisual modelo compatível com Powerpoint.- Peso 2.  
Datas: 13 e 14 de novembro de 2019.  
Horários: de acordo com cronograma a ser publicado na Secretaria Geral da Escola de 
Enfermagem/FURG e na homepage: www.ppgenf.furg.br  
Local: Escola de Enfermagem 4º Piso da Área Acadêmica da Unidade Saúde, Rua General 
Osório, S/N - Centro - Rio Grande/RS.  
 
Entrevista por Skype:  
A critério da Comissão de Seleção, os candidatos residentes a mais de 100 Km do Rio Grande 
-RS poderão solicitar a entrevista por Skype e deverão manifestar sua intenção via e-mail 
pgenf@furg.br até o dia 12 de novembro de 2019, para os candidatos aprovados na Primeira 
Etapa. O candidato é responsável por estar presente na data e hora indicada para a entrevista 
em um ambiente virtual compatível. A Comissão de Seleção não se responsabiliza pela 
qualidade de comunicação durante a chamada por vídeo. Eventuais falhas de comunicação 
que impeçam a realização da entrevista na data e hora marcadas serão consideradas 
ausência do candidato nesta etapa. 

 
                    

Rio Grande, 07 de novembro de 2019. 
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