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- ERRATA –  

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO  
PROCESSO SELETIVO BOLSAS COAPES  

 
 
De ordem do Senhor Diretor Acadêmico do Centro Universitário 
UNIFAAT e para conhecimento de todos os interessados, fica 
publicada ERRATA, para o efeito de retificar os trechos do texto 
dos artigos 1º, §1º; 3º e caput do artigo 6º do Edital nº 019/19, que 
passa a viger, com a nova redação, conforme a seguir descrito, .  

 
1.1. No Art. 1º, § 1º, do Edital nº 019/19 do Centro Universitário UNIFAAT, onde lê-se: “As bolsas de estudo 

serão destinadas exclusivamente a alunos que concomitantemente sejam profissionais de saúde, lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde dos municípios signatários do COAPES” leia-se: “As bolsas de estudo serão 
destinadas exclusivamente a alunos que concomitantemente sejam profissionais de saúde, lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde dos municípios signatários e nos quais são realizados estágio, no âmbito do 
COAPES”. 

1.2. No Art. 3º, do Edital nº 019/19 do Centro Universitário UNIFAAT, onde lê-se: “As inscrições para o 
processo seletivo para a concessão de bolsas de estudo para os cursos descritos no Anexo I ocorrerão no 
período de 02 de janeiro de 2020 até 24 de janeiro de 2020, no Campus Dom Pedro, localizado na Estrada 
Municipal Juca Sanches, nº1.050, Jardim Brogotá, Atibaia – SP.” leia-se: “As inscrições para o processo 
seletivo para a concessão de bolsas de estudo para os cursos descritos no Anexo I ocorrerão no período de 
02 de janeiro de 2020 até 07 de fevereiro de 2020, no Campus Dom Pedro, localizado na Estrada 
Municipal Juca Sanches, nº1.050, Jardim Brogotá, Atibaia – SP.” 

1.3. No caput do Art. 6º, do Edital nº 019/19 do Centro Universitário UNIFAAT, onde lê-se: “O candidato 
selecionado deverá efetuar sua matrícula PESSOALMENTE ou através de um representante mediante 
apresentação de PROCURAÇÂO, nos dias 30 ou 31 de janeiro de 2020, na Avenida Juca Sanches, 1050, 
Jardim Brogotá, Atibaia – SP, portando os seguintes documentos (CUJAS CÓPIAS, FICARÃO 
RETIDAS NA INSTITUIÇÃO):” leia-se: “O candidato selecionado deverá efetuar sua matrícula 
PESSOALMENTE ou através de um representante mediante apresentação de PROCURAÇÂO, nos dias 
10 ou 11 de fevereiro de 2020, na Avenida Juca Sanches, 1050, Jardim Brogotá, Atibaia – SP, portando os 
seguintes documentos (CUJAS CÓPIAS, FICARÃO RETIDAS NA INSTITUIÇÃO):” 

 
Atibaia, 30 de janeiro de 2020. 
Visto. De acordo. Publique-se. 

 
 

PROF. GILVAN ELIAS PEREIRA 
Diretor Acadêmico do Centro Universitário UNIFAAT 

 


