EDITAL 90/2014
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 77/2014
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital nº 77/2014, referente às datas
do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEDU), em nível de
Mestrado Profissional, Campus Jaguarão.
Onde se lê:
[...]
4 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
[...]
4.3 As inscrições homologadas serão divulgadas a partir do dia 06/06/2013 na
página
eletrônica
da
Pró-Reitoria
de
Pós-Graduação
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg e na página do Curso
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgedu
[...]
Leia-se:
[...]
4 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
[...]
4.3 As inscrições homologadas serão divulgadas a partir do dia 06/06/2014 na
página
eletrônica
da
Pró-Reitoria
de
Pós-Graduação
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/prpg e na página do Curso
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppgedu
[...]
Onde se Lê:
[...]
9 DATAS IMPORTANTES
9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que
seguem:
a) Período de Inscrições: 12/05/2014 a 02/06/2014
b) Divulgação das inscrições homologadas: a partir de 06/06/2013
c) Data provável da prova escrita: 14/06/2013 – 15h
d) Data provável da divulgação da segunda etapa: a partir de 30/06/2013
e) Entrega do projeto de intervenção, curriculum lattes comprovado e
declaração de opção: até dia 15/07/2012

f) Divulgação dos aprovados e das datas e horários das entrevistas: a partir
do dia 16/07/2013
Leia-se:
[...]
9 DATAS IMPORTANTES
9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que
seguem:
a) Período de Inscrições: 12/05/2014 a 02/06/2014
b) Divulgação das inscrições homologadas: a partir de 06/06/2014
c) Data provável da prova escrita: 14/06/2014 – 15h
d) Data provável da divulgação da segunda etapa: a partir de 30/06/2014
e) Entrega do projeto de intervenção, curriculum lattes comprovado e
declaração de opção: até dia 15/07/2014
f) Divulgação dos aprovados e das datas e horários das entrevistas: a
partir do dia 16/07/2014
[...]

Bagé, 28 de Abril de 2014.

Ulrika Arns
Reitora
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