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ADITIVO À CHAMADA DO PROGRAMA EDUCACIONAL VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE NAS FRONTEIRAS – VIGIFRONTEIRAS-BRASIL  

SELEÇÃO PÚBLICA 2021 

 

No item 7.2. São documentos exigidos na inscrição, foram ajustados: 

- Onde se lê “b) Dcumento de identificação”.  

Leia-se: b) Documento de identificação 

- Onde se lê na letra “d) Comprovante de proficiência em língua inglesa”. Para os 

candidatos que não possuem comprovante de “proficiência em língua inglesa, a prova 

de inglês será obrigatória e realizada remotamente na data provável de 20/04/2021.  

Leia-se: Para os candidatos que não possuem comprovante de “proficiência em 

língua inglesa, a prova de inglês será obrigatória e realizada remotamente na data 

provável de 20/05/2021. 

 

No Anexo 8: 

- A data de 30/06/2021, referente à divulgação do resultado da 3ª etapa (entrevista) 

foi informada apenas no item 8.3.1 e não consta no Anexo 8 (calendário). Diante do 

exposto considere a data da divulgação do resultado da 3ª etapa será 30/06/2021. 

 

No item 10 Matrícula: 

- Onde se lê “O candidato selecionado que deixar de efetuar sua matrícula até o dia 

30/07/2021 será considerado desistente. Caso surjam vagas de cancelamento de 

matrícula, desistência ou matrícula não efetivada por pendência de documentação, o 

SECA (Secretaria Acadêmica) do Programa Educacional VigiFronteiras-Brasil divulgará 

por email e/ou no portal, a lista de candidatos por ordem de classificação (suplentes) 
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no dia 03/08/2021. A matrícula destes candidatos suplentes deverá ser realizada 

impreterivelmente nos dia 04 e 05/07/2021”. 

- Leia-se: O candidato selecionado que deixar de efetuar sua matrícula até o dia 

30/07/2021 será considerado desistente. Caso surjam vagas de cancelamento de 

matrícula, desistência ou matrícula não efetivada por pendência de documentação, o SECA 

(Secretaria Acadêmica) do Programa Educacional VigiFronteiras-Brasil divulgará por email 

e/ou no portal, a lista de candidatos por ordem de classificação (suplentes) no dia 

03/08/2021. A matrícula destes candidatos suplentes deverá ser realizada 

impreterivelmente nos dia 04 e 05/08/2021. 

 

Rio de Janeiro, 19 de março de 2021. 

 

 

Eduarda Cesse 

Coordenadora do Programa Educacional VigiFronteriras-Brasil 

 

 


