ADITIVO AO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU / TREINAMENTO EM SERVIÇO – 2021
REDE MATER DEI DE SAÚDE

O Centro Universitário UNIBH, torna público o presente aditivo ao Edital do processo
seletivo para a Pós-graduação lato sensu / Treinamento em Serviço da Rede Mater Dei de
Saúde.

Onde se lê:
2.3.8. A partir do dia 23/11/2020, o candidato deverá acessar o site www.UNIBH.br/pos no
qual será disponibilizado o comprovante que confirma a inscrição, e o endereço eletrônico
onde será realizada a prova. Não é possível a realização da prova em local diferente do
indicado no comprovante. A UNIBH não se responsabilizará por candidatos que se
equivocarem quanto ao dia e ao horário da prova

Leia-se:
2.3.8. A partir do dia 23.11, o candidato receberá um e-mail informando a confirmação de
sua inscrição. No dia 25.11 o candidato deverá acessar o site www.unibh.br/pos no qual
será disponibilizado o endereço eletrônico onde será realizada a prova. Não é possível a
realização da prova em local diferente do indicado no site ou por e-mail. A UNIBH não se
responsabilizará por candidatos que se equivocarem quanto ao dia e ao horário da prova.
Caso o candidato não encontre ou não receba o e-mail de confirmação de sua inscrição ou
o link para a prova, o candidato deverá acionar o seguinte e-mail gledson.santos@unibh.br
para obtenção dessas informações.

Onde se lê
4. MATRÍCULA

Leia se
5. MATRÍCULA

3. PROVAS
3.2.10. A prova será realizada através da ferramenta Formulários Google.
3.2.11. A prova está dividida em três seções, na primeira seção está a confirmação de
dados pessoais, na segunda seção está prova de múltipla escolha com 25

questões e na terceira seção está a prova de redação. Cada questão de múltipla
escolha equivale igualmente à 1,6 pontos somando o total de 40 pontos (quarenta
pontos); A nota final da parte objetiva da prova poderá ser obtida multiplicando a
quantidade de acertos por 1,6; Na prova de múltipla escolha, onde se lê 1 ponto,
leia-se 1 acerto; A redação avaliará a exposição de ideias, conteúdo, coerência,
ortografia, modos verbais, no valor de 20 (vinte pontos); A redação deverá ser
enviada em arquivo único no formato PDF; O tamanho do arquivo da redação não
pode exceder 100MB; Será aceito o envio de 01 (um) arquivo por candidato;

5. MATRÍCULA
5.9 Para este curso especial de treinamento em serviço 2021 Rede Mater Dei de Saúde,
não serão aplicados quaisquer tipos de bolsas de estudos institucionais ou não
institucionais.

Todos os demais itens do edital permanecem inalterados.

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2020

Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH

