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PRORROGAÇÃO DO EDITAL 02/2020 

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO ANO 2020 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 

CURSO DE FORMAÇÃO DE CUIDADOR DE IDOSOS 

 

PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO 

CURSO. 

- Em virtude de problema técnico no site do  Departamento de Informática do 

SUS (DATASUS), que disponibilizava o FormSUS para inscrição, 

informamos que houve prorrogação do período de inscrição e alteração de 

cronograma do curso. 

Atenção: Os candidatos já inscritos anteriormente, através do 

FormSUS, deverão realizar nova inscrição. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 22 de fevereiro a 08 de março 

Os interessados deverão fazer a inscrição para participar da seleção no site da 

Escola de Saúde Pública (www.esp.rs.gov.br), através do formulário eletrônico 

Google Forms e de documentos anexados em pdf e enviado para o e-mail 

cuidadordeidososesprs@gmail.com , no ato da inscrição. 

Os documentos exigidos são:  

 cópia do RG ou outro documento com foto (frente e verso); 

 cópia do CPF (frente e verso); 

 cópia do certificado e/ou histórico de ensino médio concluído (frente e 

verso). 

Os documentos apresentados são de inteira responsabilidade do candidato. 

 
 Atenção: A inscrição só será válida, se todos os documentos 

solicitados forem enviados (arquivo pdf) pelo e-mail mencionado acima, 
no ato da inscrição, e que o candidato atenda os requisitos desse edital. 
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NOVO CRONOGRAMA 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste 

Edital e na aceitação tácita das condições nele contidas, tais como se acham 

estabelecidas. 

Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Curso. 

A Escola de Saúde Pública e o Departamento de Ações em Saúde (DAS) – 

Saúde do Idoso  poderão suspender o curso mediante qualquer irregularidade. 

 Atividade Data 

 

1 

 

Período de Inscrição: 

 

De 22 de fevereiro a 08 de 

março 

 

2 

 

Divulgação da homologação das inscrições: 

 

16 de março 

 

3 

 

Prazo para recursos: 

 

 

18 de março 

 

4 

  

  Sorteio público dos nomes dos candidatos inscritos 

homologados: 

 

22 de março 

 

 5 

 

Divulgação da lista dos candidatos sorteados: 

 

23 de março 

 

 6 

 

Divulgação do resultado final: 

 

25 de março 

 

7 

 

 Período de matrícula: 

 

De 26 a 31 de março 

 

 8 

 

Início do curso: 

 

19 de abril 
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A vigência deste edital será até a admissão dos selecionados no curso, 

cessando a partir daquela data quaisquer direitos ou deveres. Outros 

esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone 3901.1508. 

 

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Teresinha Valduga Cardoso 

Diretora da Escola de Saúde Pública  


