
 

1  

EDITAL RUTE-RNP – 001/2022 

 

RETIFICAÇÃO 01/2023 

 

O Coordenador da Comissão Organizadora retifica o edital RUTE-RNP – 

001/2022 na forma que segue: 

I – Ficam alteradas as datas do Quadro Nº 2, conforme abaixo: 

QUADRO Nº 2 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Evento Data/período Local 

Período de inscrição. 

18/10/2022 (14h) 

à 24/03/2023 

(23h59min) 

Clique aqui 

Divulgação dos inscritos no Edital – quarta 

chamada da primeira etapa. 
25/01/2023 Clique aqui 

Divulgação dos inscritos no Edital – quinta 

chamada da primeira etapa. 
28/02/2023 Clique aqui 

Divulgação dos inscritos no Edital – última 

chamada da primeira etapa. 
29/03/2023 Clique aqui 

Final do prazo de conclusão dos cursos da 

primeira etapa do PAP-SD. 
28/04/2023 SAITE AVA 

Divulgação dos pré-aprovados para a segunda 

etapa do Edital.  
05/05/2023 Clique aqui 

Início do prazo para envio da carta de 

autorização do coordenador da unidade RUTE 

para acesso à segunda etapa do curso para 

aqueles que se enquadrem nos requisitos 

descritos na seção 1 deste edital. 

05/05/2023 Clique aqui 

Final do prazo para envio da carta de 

autorização do coordenador da unidade RUTE 

para acesso à segunda etapa do curso. 

10/05/2023 Clique aqui 

Divulgação dos aprovados para a segunda 

etapa do Edital.  
11/05/2023 Clique aqui 

Data limite para confirmação dos candidatos 

aprovados na lista de vagas remanescentes. 
14/05/2023 Clique aqui 

Divulgação da primeira lista de aprovados em 

vagas remanescentes da Etapa 2, para 

candidatos elegíveis, quando aplicável. 

15/05/2023 Clique aqui 

https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
https://saiteava.org/course/view.php?id=74/
https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
https://lp.esr.rnp.br/rute-atualizacao-profissional-em-saude-digital
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Data limite para confirmação dos candidatos 

aprovados na primeira lista de vagas 

remanescentes. 

18/05/2023 Clique aqui 

Divulgação da segunda lista de aprovados em 

vagas remanescentes da Etapa 2, para 

candidatos elegíveis, quando aplicável. 

19/05/2023 Clique aqui 

Data limite para confirmação dos candidatos 

aprovados na segunda lista de vagas 

remanescentes. 

23/05/2023 Clique aqui 

Divulgação da lista final de aprovados da Etapa 

2. 
26/05/2023 Clique aqui 

Início das aulas da segunda etapa do curso. 29/05/2023 

Escola 

Superior de 

Redes 

  

Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

   

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2023.  

  

Dr. Paulo Roberto de Lima Lopes 

Especialista em Saúde Digital  

Diretoria Adjunta de Relacionamento Institucional para Saúde 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

Coordenador da Comissão Organizadora 
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