
 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO 2021 – ESPECIALIZAÇÃO EM 
GERENCIAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS 

 

A Divisão de Formação Especializada – DIFES do CDTN/CNEN torna pública esta Errata 01 ao 

Edital de Seleção 2021 do curso de Especialização em Gerenciamento de Rejeitos 

Radioativos, publicada em 03 de fevereiro de 2020. 

ERRATA 01 

ONDE SE LÊ: A Divisão de Formação Especializada – DIFES do CDTN/CNEN faz saber que, no 

período de 30 de novembro de 2020 a 08 de janeiro de 2021, estarão abertas as inscrições 

para seleção de candidatos ao curso de Especialização em Gerenciamento de Rejeitos 

Radioativos, para ingresso ano de 2021. 

LEIA-SE: A Divisão de Formação Especializada – DIFES do CDTN/CNEN faz saber que o 

período de inscrições foi prorrogado até o dia 29 de janeiro de 2021, para seleção de 

candidatos ao curso de Especialização em Gerenciamento de Rejeitos Radioativos, para 

ingresso no ano de 2021. 

ONDE SE LÊ: O valor do investimento para o curso completo é de R$18.960,00 (dezoito mil 

novecentos e sessenta reais). A forma de pagamento será por boleto bancário, com 

possibilidade de divisão dos valores em até 12 (doze) vezes, de acordo com as normas da 

Gestora Financeira, os alunos optantes pelo pagamento a vista, no ato da matrícula, terão 

desconto de 5% (cinco por cento) do valor total do curso.  

LEIA-SE: O valor do investimento para o curso completo é de R$18.960,00 (dezoito mil 

novecentos e sessenta reais). A forma de pagamento será por boleto bancário, com 

possibilidade de divisão dos valores em até 24 (vinte e quatro) vezes, de acordo com as 

normas da Gestora Financeira, os alunos optantes pelo pagamento a vista, no ato da 

matrícula, terão desconto de 5% (cinco por cento) do valor total do curso 

ONDE SE LÊ: As inscrições com a documentação especificada no item V serão recebidas e 

analisadas pela Comissão de Seleção. A relação das inscrições aceitas e homologadas será 

divulgada na página de internet https://www.cdtn.br/pos-

graduacao/especializacao/processos-seletivos até o dia 15 de janeiro de 2021. 

LEIA-SE: As inscrições com a documentação especificada no item V serão recebidas e 

analisadas pela Comissão de Seleção. A relação das inscrições aceitas e homologadas será 

divulgada na página de internet https://www.cdtn.br/pos-

graduacao/especializacao/processos-seletivos  até o dia 08 de fevereiro de 2021. 
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ONDE SE LÊ: O Resultado Final do Processo Seletivo, composto por uma lista, em ordem 

alfabética, com os nomes dos candidatos Classificados, será divulgado pela Secretaria e 

publicado na página de internet http://www.cdtn.br/pos-

graduacao/especializacao/processos-seletivos no dia 29 de janeiro de 2021. 

LEIA-SE:  O Resultado Final do Processo Seletivo, composto por uma lista, em ordem 

alfabética, com os nomes dos candidatos Classificados, será divulgado pela Secretaria e 

publicado na página de internet http://www.cdtn.br/pos-

graduacao/especializacao/processos-seletivos no dia 01 de março de 2021. 

ONDE SE LÊ: A matrícula dos candidatos selecionados será feita, por meio eletrônico, dos 

dias 01 a 22 de fevereiro do ano de 2021. Maiores orientações serão fornecidas juntamente 

com a divulgação dos aprovados(as). 

LEIA-SE: A matrícula dos candidatos selecionados será feita, por meio eletrônico, em data a 

ser comunicada oportunamente. Maiores orientações serão fornecidas juntamente com a 

divulgação dos aprovados(as). 

ONDE SE LÊ: O início das aulas tem previsão para o dia 15 de março de 2021. Todas as 

informações serão fornecidas aos aprovados no ato da matrícula. A data de início das aulas 

pode sofrer alteração e toda e qualquer alteração será comunicada ao aluno (a). 

LEIA-SE: A data de início das aulas será comunicada oportunamente a todos os selecionados. 

O cenário da Pandemia do Covid-19 trouxe uma dificuldade para a realização das atividades 

presenciais e, prezando pela saúde e segurança dos candidatos, o início das aulas será 

adiado. A data de início das aulas pode sofrer alteração e toda e qualquer alteração será 

comunicada ao aluno (a). 

 

 

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2020. 
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