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COMUNICADO SOBRE A PREVISÃO DE LANÇAMENTO DE NOVO EDITAL
DE SELEÇÃO DE ALUNOS
Maceió/AL, 04 de junho de 2020.
A Coordenação do curso de Especialização em Gestão do Cuidado em Saúde da
Família (EENF/UFAL) vem, por meio deste, informar que:
1. A previsão de lançamento do novo Edital de seleção de Alunos para
compor novas turmas é setembro/2020, podendo sofrer alterações face às
limitações impostas pelo estado de emergência decretado por ocasião da
pandemia do novo Coronavírus;
2. A situação de emergência sanitária em que o Estado se encontra tem
influenciado a postergação do lançamento do edital, uma vez que
precisamos considerar que o público alvo constitui-se de profissionais de
saúde que estão na linha de frente do combate a pandemia. Dessa forma,
o lançamento do edital no período de emergência sanitária pode limitar a
participação ampliada destes profissionais que porventura tenham
interesse em participar do certame;
3. O edital a ser lançado contemplará, além das 27 (vinte e sete) vagas
remanescentes do Edital n.006-2019 - Gestão do Cuidado em Saúde da
Família, novas vagas em cumprimento à meta estipulada na Proposta do
Programa e aprovada pelas instâncias pertinentes.
A Coordenação coloca-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais e acrescenta que está sempre disponível para atender e/ou responder
às demandas encaminhadas por meio dos canais oficiais.
E-mail: sec.saudedafamilia@gmail.com

Atenciosamente,

Coordenação do Curso de Especialização em Gestão do Cuidado em Saúde da
Família – EENF/UFAL
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