ESP-MG reabre as inscrições para a
pós-graduação em "Comunicação e Saúde"
27 de Agosto de 2018 , 15:52
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A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG), informa a reabertura do
edital de seleção de alunos para a 3ª turma da pós-graduação em "Comunicação e Saúde", de
28 de agosto a 10 de setembro de 2018, para novos inscritos ou para candidatos que já realizaram a
pré-inscrição via internet e não enviaram os envelopes com a documentação.
De acordo com os organizadores, a reabertura da seleção se dá em face às dificuldades de
divulgação do processo seletivo no período eleitoral, que impossibilita o uso massivo das mídias
institucionais. Por isso, a comissão optou pela reabertura invés da prorrogação para traçar estratégias
de comunicação afim de atingir o maior público possível, ampliando o acesso ao pleito.

O candidato deverá preencher um formulário de pré-inscrição disponível no site
www.esp.mg.gov.br. O formulário deverá ser preenchido com todas as informações solicitadas.
Somente serão analisadas as documentações enviadas por candidatos que tiverem preenchido o
formulário online. Link para pré-inscrição: https://goo.gl/forms/TeNnlEZBEJpbYz492
Do envio da documentação
Após o preenchimento do formulário online, o candidato deverá encaminhar toda a documentação
exigida no item 6.2 do edital, preferencialmente por SEDEX, com AR (Aviso de Recebimento) ou
CARTA REGISTRADA durante o período de reabertura das inscrições, para o seguinte endereço e
destinatário:
Processo Seletivo
Curso de Especialização em Comunicação e Saúde Escola de Saúde Pública do Estado de
Minas Gerais (ESP-MG) / Secretaria de Gestão Acadêmica. Rua Uberaba 780, Barro Preto.
Belo Horizonte (MG). CEP 30.180-080

Opcionalmente, o candidato poderá entregar a documentação, pessoalmente, durante os dias úteis
do novo período de inscrição (28/08 a 10/09), no horário de 08h às 12h e de 13h30 às 17h, no
endereço mencionado acima.
Novo cronograma:

Processo:

Data:

Reabertura do Período de Inscrições

28 de agosto a 10 de setembro de
2018

Período para Entrega ou Envio da
Documentação

28 de agosto a 10 de setembro de
2018

Resultado do Deferimento das Inscrições

Até 18 de setembro de 2018

Resultado do Processo Seletivo

24 de setembro de 2018

Período para interposição de recursos

25 a 26 de setembro de 2018

Resultado Final

27 de Setembro de 2018

Período de Matrícula 1ª Chamada

28 de setembro a 02 outubro de
2018

Período de Matrícula 2ª Chamada

03 a 04 de outubro de 2018

Data provável de Início das Aulas

04 de outubro de 2018

Importante: Exceto o período de inscrições e cronograma, todas as disposições contidas no edital de
seleção de alunos 004/2018 permanecem inalteradas. Outras informações, consultar edital 004/2018.
Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail poscomunicacaoesaude@esp.mg.gov.br ou
pelo site: www.esp.mg.gov.br
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