
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA II DO EDITAL DO EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 
ESPECIALISTA EM GERONTOLOGIA– 2021 

 
A presente errada contempla alterações no Cronograma e itens 3.1 e 3.20.1 do presente Edital. 
As novas modificações estão destacadas no texto em vermelho. 
 

Onde se lê: 

2. DO CRONOGRAMA GERAL 

Data Atividade Horário Forma/local 

16/08/2021 Abertura de inscrições Às 13h Ambiente on-line 

14/09/2021 Encerramento das 
inscrições 

17h Ambiente on-line 

19/09/2021 Data limite para anexar a 
documentação exigida 

após análise 

Até 17h Ambiente on-line 

(…) (…) (…) (…) 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições ficarão abertas no período de 13h00 do dia 16 de agosto de 2021 até às 

17h00min (horário de Brasília) de 14 de setembro de 2021. 

(…) 

3.20. Pagamento das inscrições:  

3.20.1. O boleto de cobrança bancária referente à taxa de inscrição deverá ser quitado 

impreterivelmente até o dia 14/09/2021. O candidato deverá anexar o comprovante do 

pagamento da taxa de inscrição antes do encerramento das mesmas, que ocorrerá às 17h00min 

(horário de Brasília) do dia 14/09/2021; e manter em seu poder a cópia do mesmo. 

 

Leia-se: 

2. DO CRONOGRAMA GERAL 

Data Atividade Horário Forma/local 

16/08/2021 Abertura de inscrições Às 13h  Ambiente on-line  

19/09/2021 Encerramento das 

inscrições 

 17h Ambiente on-line  

24/09/2021 Data limite para anexar a 

documentação exigida 

após análise 

Até 17h Ambiente on-line  

Até 

27/09/2021 

Confirmação da inscrição 

deferida 

Até 17h Ambiente on-line  

28/09/2021 a Avaliação do currículo - - 



 
 
 
 
 
 
 

02/10/2021 

(…) (…) (…) (…) 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. As inscrições ficarão abertas no período de 13h00 do dia 16 de agosto de 2021 até às 

18h00min (horário de Brasília) de 19 de setembro de 2021. 

(…) 

3.20. Pagamento das inscrições:  

3.20.1. O boleto de cobrança bancária referente à taxa de inscrição deverá ser quitado 

impreterivelmente até o dia 19/09/2021. O candidato deverá anexar o comprovante do 

pagamento da taxa de inscrição antes do encerramento das mesmas, que ocorrerá às 18h00min 

(horário de Brasília) do dia 19/09/2021; e manter em seu poder a cópia do mesmo. 

 

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2021. 
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