
                                         

Pesquisa Projeto Ações Integradas – Componente 3:  Avaliação,  Estudo de Polimorfismos 
Genéticos, Gerenciamento de Casos e Seguimento de Usuários de Crack que se encontram em 
tratamento em 06 capitais Brasileiras

Edital nº 04/  2011 – Fundaçã  o Médica do Rio Grande do Sul, de 19 de janeiro de 2011  

Retificação do Edital n° 02/2011
A Fundação Médica do Rio Grande do Sul torna públicas as retificações do Edital n° 02 –  Divulgação de 

processo seletivo para contratação de estagiário(a) em psicologia, de 10 de janeiro de 2011, divulgado no 

website  do  Observatório  Baiano  sobre  Substâncias  Psicoativas  –  CETAD Observa,  conforme a  seguir 

especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado. 

I. Retificação da data limite de conclusão de avaliação e comunicação do resultado da primeira fase, 

especificada no item “IV- Da Avaliação”, que passa a ter a redação a seguir especificada:

(…)

A  primeira  fase será  concluída  até  o  dia  22/01/2011 e  os  candidatos  selecionados  serão 

comunicados até o dia  22/01/2011,  por telefone e e-mail   (o mesmo da inscrição ou outro que 

conste no currículo) para participação da segunda fase, que irá se realizar nos dias 24/01/2011 e 

26/11/2011.
(...)

II. Retificação da data limite de comunicação do resultado final da seleção, especificada no item V- Da 

Comunicação, que passa a ter a redação a seguir especificada:

(...)

Serão selecionados os candidatos com as melhores avaliações e a comunicação será feita por e-

mail  (o mesmo da inscrição ou outro que conste no currículo) e telefone até o dia 28/01/2011 pelo 

Centro  de  Estudos  e  Terapia  do  Abuso  de  Drogas  –  CETAD/UFBA.  Os  candidatos  não 

selecionados também serão informados, por e-mail, a partir do dia 28/01/2011.
(…)

III. Retificação da data limite de admissão dos candidatos selecionados, especificada no item VI- Da 

Admissão, que passa a ter a redação a seguir especificada:

(...)



O candidato selecionado deverá comparecer até o dia 31/01/2011 no Centro de Estudos e Terapia 

do Abuso de Drogas – CETAD - Endereço: Rua Pedro Lessa, n° 123, Canela, Salvador/ BA, com a 

seguinte documentação:

• 1 foto 3x4 atual;

• Cópia Identidade, CPF e título de eleitor;

• Cópia certificado reservista;

• Cópia comprovante de endereço (conta luz, água ou telefone)*;

• Cópia currículo;

• Cópia comprovante de escolaridade;

• Cópia do cartão do banco com agência e conta corrente;

*  caso  esteja  em  nome  de  outra  pessoa,  esta  deverá  declarar  e  assinar  no  próprio 
comprovante que o candidato reside no endereço informado no comprovante.
(…)

Atenciosamente,

Fundação Médica do Rio Grande do Sul

Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas - CETAD/UFBA


