
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SAÚDE DIGITAL (PLSSD) 

EDITAL Nº 01/2022 

 

 

ANEXO V – CARTA DE INTENÇÃO 

 

Orientações: A carta deve ser digitada em formato A4, fonte Arial 12, espaçamento 1,15 pt, margens 2,5 

cm. 

Eu, (nome do(a) candidato(a)), venho, por meio desta, demonstrar meu interesse em participar do Curso de 

Especialização em nível de Pós-graduação Lato Sensu em Saúde Digital (PLSSD) da Universidade Federal 

de Goiás. 

Minha formação acadêmica inclui Graduação em (Curso), concluída em (ano), na (instituição onde se 

graduou). Possuo ainda experiência em/com (citar Cursos, estágios extracurriculares, projetos de 

pesquisa, monitoria, bolsas de iniciação científica, atividades voluntárias, experiência profissional e 

outros eventos mais relevantes, especialmente àqueles relacionados à transformação digital da saúde.) 

(máximo de 250 palavras). 

Meu objetivo profissional está em consonância com o Curso, devido ao fato de (descreva seu objetivo 

profissional atrelado aos objetivos do Curso de Especialização) (máximo de 250 palavras). 

Minha opção pelo PLSSD da UFG se justifica por (apresente os motivos que o(a) levaram a se interessar 

pelo Curso) (máximo de 250 palavras). 

Sou um candidato(a) elegível à vaga considerando que (descreva o motivo pelo qual você considera que 

deva ocupar uma vaga na Especialização) (máximo de 250 palavras). 

Tenho ciência da carga horária de dedicação que me será exigida (2 horas diárias) e tenho disponibilidade 

de horário para executar as atividades propostas, bem como tenho acesso a computador com internet de 

qualidade para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem, sendo que me dedicarei, preferencialmente 

(apresente em qual horário poderá se dedicar às atividades do Curso). 

Concluindo, espero que (apresente suas expectativas sobre o Curso e a contribuição da pós-graduação 

para sua vida profissional e possíveis mudanças na realidade do trabalho) (máximo de 250 palavras). 

Observação: Essa Carta deve conter, no máximo, duas páginas. Cartas de intenção que excederem duas 

páginas não serão consideradas. 

__________________________, ____/____/ 2022  
                                                                                                             Local                                   Data                  

 

______________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 


