Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 044/2018- PROPESP/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para conhecimento
dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº 044/2018 - PROPESP/UFAM,
que regula o processo seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia e Gestão
Industrial e adequa calendário de eventos para prosseguimento do referido processo seletivo.
I - Onde lê-se:
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da Pró Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia
Eletrônica e da Informação (CETELI), torna público que estarão abertas, no período de 15/08 a
24/08 de 2018, as inscrições do processo seletivo para o preenchimento de 30 (trinta) vagas no
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia e Gestão Industrial (Proc. no. 024 de 2018 da
Câmara de Pesquisa e Pós Graduação).
Leia-se:
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da Pró Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) e do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia
Eletrônica e da Informação (CETELI), torna público que estarão abertas, no período de 15/08 a
24/08 de 2018, as inscrições do processo seletivo para o preenchimento de 34 (trinta e quatro)
vagas no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia e Gestão Industrial (Proc. no. 024 de
2018 da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação).
II- Onde lê-se:
3.1. Serão oferecidas para o Curso de Especialização 30 (trinta) vagas.
3.2. Vinte e cinco vagas serão destinadas a concorrência de profissionais vinculados e indicados
pela empresa parceira do projeto.
3.3. Cinco vagas são de ampla concorrência do público em geral.
Leia-se:
3.1. Serão oferecidas para o Curso de Especialização 34 (trinta e quatro) vagas.
3.2. Vinte e quatro vagas serão destinadas a concorrência de profissionais vinculados e indicados
pela empresa parceira do projeto.
3.3. Dez vagas são de ampla concorrência do público em geral.
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III- ATUALIZAR as datas apresentadas no Edital de acordo com o novo calendário de eventos,
ANEXO III, para o prosseguimento do processo seletivo:

Item

2.1

4.10

6.5.

8.1

Onde se Lê

Leia-se:

O Curso de Especialização em Engenharia e

O Curso de Especialização em Engenharia e

Gestão Industrial terá duração de 18 (dezoito)

Gestão Industrial terá duração de 18 (dezoito)

meses, e iniciará em setembro de 2018.

meses, e iniciará em outubro de 2018.

A lista de homologação das inscrições será

A lista de homologação das inscrições será

divulgada

divulgada

no

endereço

eletrônico

no

endereço

eletrônico

www.ceteli.ufam.edu.br no dia 27/08/2018.

www.ceteli.ufam.edu.br no dia 26/09/2018.

Conforme o calendário de eventos, anexo III,

Conforme o calendário de eventos, anexo III, a

a divulgação da classificação final, já

divulgação

consideradas as interposições de recursos será

consideradas as interposições de recursos será

feita no dia 13/09/2018, pelo endereço

feita no dia 11/10/2018, pelo endereço

eletrônico www.ceteli.ufam.edu.br

eletrônico www.ceteli.ufam.edu.br.

Os candidatos aprovados e classificados

Os candidatos aprovados e classificados dentro

dentro do limite de vagas especificados no

do limite de vagas especificados no item 3.1

item 3.1 deverão efetuar a matrícula no

deverão efetuar a matrícula no respectivo curso

respectivo curso no período de 17 a

no período de 15 a 19/10/2018, no horário das

21/09/2018, no horário das 13:30 às 17 horas,

13:30 às 17 horas, na secretaria do CETELI,

na secretaria do CETELI, apresentando os

apresentando os seguintes documentos:

da

classificação

final,

já

seguintes documentos:
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ANEXO III
NOVO CALENDÁRIO DE EVENTOS
ATIVIDADES*
Período de Inscrições

DATA

LOCAL

15/08 a 24/08 de
2018

On-line através do endereço
eletrônico
www.ceteli.ufam.edu.br

26/09/2018

Na Secretaria do CETELI** e
no endereço eletrônico
www.ceteli.ufam.edu.br

27 e 28/09/2018

Secretaria do CETELI **

28/09/2018

Secretaria do CETELI ** e no
endereço eletrônico
www.ceteli.ufam.edu.br

01/10/2018

CETELI **

02/10/2018

Secretaria do CETELI ** e no
endereço eletrônico
www.ceteli.ufam.edu.br

03 e 04/10/2018

Secretaria do CETELI **

04/10/2018

Secretaria do CETELI ** e no
endereço eletrônico
www.ceteli.ufam.edu.br

05/10/2018

Secretaria do CETELI ** e no
endereço eletrônico
www.ceteli.ufam.edu.br

08 e 09/10/2018

Secretaria do CETELI **

11/10/2018

Secretaria do CETELI ** e no
endereço eletrônico
www.ceteli.ufam.edu.br

Divulgação da lista de homologação das inscrições (candidatos homologados)
Interposição de Recursos por Escrito sobre a homologação das inscrições

Divulgação da homologação das inscrições após a interposição de recursos
1ª Etapa – Atendimento ao item 4 deste edital, de caráter eliminatório
Divulgação do resultado preliminar da 1ª etapa
Interposição de Recursos por Escrito para 1ª etapa
Divulgação dos Aprovados na 1ª Etapa, consideradas as interposições de recursos

Divulgação da Classificações Final
Interposição de Recursos da Classificação Final
Divulgação da Classificação final, consideradas as interposições de recursos

15 a 19/10/2018
Período de matrícula dos aprovados
Secretaria do CETELI**
*as atividades de divulgação são sempre constituídas de duas listas (uma referente as vagas descritas no item 3.2 e outra referente as
vagas descritas no item 3.3)
* *Localizada no Centro de P&D em Tecnologia Eletrônica e da Informação (CETELI) da Universidade Federal do Amazonas, Av.
Rodrigo Otávio, nº 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho - SETOR NORTE – Bloco Prof Nilmar Lins Pimenta,
primeiro pavimento, Manaus - AM - CEP 69.077 – 000 Fone: (92) 3305-1789. E-mail: qualipimegi@ufam.edu.br,
Horário de funcionamento da Secretaria do CETELI: 13:30 as 17h

IV - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 044/2018 - PROPESP/UFAM.
Manaus, 24 de setembro de 2018.

Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(Nota: O original desta retificação assinado pela Pró-Reitora encontra-se à
disposição dos interessados no arquivo da PROPESP)
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