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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 1, DE 16 DE MAIO DE 2022 

 

A Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser divulga os recursos 

interpostos quanto à publicação das inscrições deferidas e indeferidas do EDITAL DE 

SELEÇÃO Nº 1, de 16 de maio de 2022, que trata do Processo Seletivo visando à seleção 

de candidatos para preenchimento de vagas no curso de PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU EM SAÚDE PÚBLICA. 

Os resultados referentes a este Edital serão divulgados constando apenas o número 

de inscrição do (a) candidato (a), gerado pela plataforma de cadastro. 

Nº DE 

INSCRIÇÃO 
RESULTADO MOTIVO 

20220216 INDEFERIDO 

Refizemos o passo a passo da candidata no sistema, 

e realmente não houve a finalização da inscrição, 

apesar da inserção de todos os documentos. A 

candidata deveria clicar no botão finalizar, 

conforme orientação da plataforma. 

20220266 INDEFERIDO 

Refizemos o passo a passo da candidata no sistema, 

e realmente não houve a finalização da inscrição, 

apesar da inserção de todos os documentos. A 

candidata deveria clicar no botão finalizar, 

conforme orientação da plataforma. 

20220139 INDEFERIDO Não é possível fazer substituição de documentos 

20220303 INDEFERIDO 

Conforme item 4.14.1 descreve: (...). Os 

candidatos com vínculo na Prefeitura Municipal de 

Campo Grande/Secretaria de Saúde deverão 

substituir o item 4.14.VI por Declaração emitida 

pelo setor de recursos humanos ou similar 

informando que o candidato atende aos requisitos 

para liberação para capacitação, conforme Anexo 

VI. Esclarecemos que a palavra "similar" se refere 

à setor compatível com o Recursos Humanos, 

recebendo diversas nomenclaturas nas instituições. 

Deste modo, o documento apresentado continua 

divergente do solicitado. 

 

Campo Grande (MS), 13 de junho de 2022. 

 

 

Comissão do Processo Seletivo 

Resolução “P” SES N. 276, de 20 de maio de 2022. 


