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Ministério da Educação 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

RETIFICAÇÃO 

No Edital nº 60, de 22 de setembro de 2021, publicado no DOU de 23 de 

setembro de 2021, Seção 3, páginas 69 e 70, que trata da reaplicação das estações 6, 8 

e 10 da 2ª etapa do Revalida 2020, retificar: 

Onde se lê: 

1.5 A reaplicação da 2ª etapa do Revalida 2020 obedecerá ao seguinte 

cronograma, de acordo com o horário de Brasília-DF: 

AÇÃO PERÍODO 

g) Divulgação do resultado preliminar da prova de habilidades clínicas 

referente ao conjunto das dez estações envolvidas na aplicação original 

e na reaplicação. 

23/11/2021 

h) Período de interposição de recurso frente ao resultado preliminar da 

prova de habilidades clínicas referente ao conjunto das dez estações 

envolvidas na aplicação original e na reaplicação. 

23 a 24/11/2021 

i) Resultados dos recursos interpostos frente ao resultado preliminar da 

prova de habilidades clínicas referente ao conjunto das dez estações 

envolvidas na aplicação original e na reaplicação. 

02/12/2021 

Leia-se: 

1.5 A reaplicação da 2ª etapa do Revalida 2020 obedecerá ao seguinte 

cronograma, de acordo com o horário de Brasília-DF: 

AÇÃO PERÍODO 

g) Divulgação do resultado preliminar da prova de habilidades clínicas 

referente ao conjunto das estações envolvidas na reaplicação. 
26/11/2021 

h) Período de interposição de recurso frente ao resultado preliminar da 

prova de habilidades clínicas referente ao conjunto das estações 

envolvidas na reaplicação. 

26 a 28/11/2021 

i) Resultados dos recursos interpostos frente ao resultado preliminar da 02/12/2021 
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prova de habilidades clínicas referente ao conjunto das estações 

envolvidas na reaplicação. 

Ficam mantidas as demais disposições do Edital nº 60, de 22 de setembro 

de 2021. 

 

(Publicada no DOU nº 221A, quinta-feira, 25/11/2021, Edição Extra Seção 3, Página 1) 

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada. 

 

 

 

 

 


