
  
 

  FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA – FADIP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO AMBIENTE – PROCISA 

 

RETIFICAÇÃO 
EDITAL Nº 04, DE 08 DE MAIO DE 2018 

SELEÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
E DO AMBIENTE (PROCISA) DA FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA 
 
O Colegiado do PROCISA, no uso de suas atribuições, torna público a retificação do 
Edital nº03, de 16 de abril de 2018, relativo às inscrições para a seleção de candidatos 
ao curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente, 
para ingresso no segundo semestre de 2018, no que se refere aos grupos aos quais 
se direciona oferta de bolsas parciais, incluindo a categoria “funcionários de 
instituições filantrópicas”, conforme descrito a seguir. 
 
No item 2.4.2, onde se lê: 

2.4.2. 06 (seis) bolsas parciais, sendo 01 (uma) com descontos de 50%, 02 
(duas) de 25% e 03 (três) de 20% de desconto no pagamento das mensalidades, 
destinadas para os seguintes grupos: professor e funcionário da FADIP; servidor 
público (municipal, estadual ou federal), portador de necessidades especiais; e 
pessoas autodeclaradas negras ou indígenas. 
 

Leia-se: 
2.4.2. 06 (seis) bolsas parciais, sendo 01 (uma) com descontos de 50%, 02 
(duas) de 25% e 03 (três) de 20% de desconto no pagamento das mensalidades, 
destinadas para os seguintes grupos: professor e funcionário da FADIP; servidor 
público (municipal, estadual ou federal), portador de necessidades especiais; 
pessoas autodeclaradas negras ou indígenas; e funcionários de instituições 
filantrópicas. 
 

 
No item 2.4.4, onde se lê: 

2.4.4. Candidatos enquadrados nas categorias servidor público da educação 
básica ou da saúde e servidor público (municipal, estadual e federal), deverão 
apresentar declaração atualizada (emitida com data enquadrada no período de 
inscrições) informando o referido enquadramento funcional, identificando a 
função exercida, a instituição a qual se vinculam, bem como documentação 
comprobatória de sua condição, conforme os Apêndices VI e VII.  

 
Leia-se: 

2.4.4. Candidatos enquadrados nas categorias servidor público da educação 
básica ou da saúde, servidor público (municipal, estadual e federal) e 
funcionários de instituições filantrópicas, deverão apresentar declaração 
atualizada (emitida com data enquadrada no período de inscrições) informando o 
referido enquadramento funcional, identificando a função exercida, a instituição a 
qual se vinculam, bem como documentação comprobatória de sua condição, 
conforme os Apêndices VI e VII.  
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