Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 039/2017 - PROPESP/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para conhecimento dos
interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº 039/2017 - PROPESP/UFAM,
que regula o Exame de Seleção para ingresso no 1º Semestre de 2018 no curso de Doutorado
do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia
(PPG-CASA).
I - Onde se lê:

3.5.1.
No período de 17/11/2017 a 24/11/2017os candidatos aprovados na Fase
Eliminatória deverão fornecer cópias do Currículo Lattes atualizado ou equivalente e dos
comprovantes dos itens que pontuam, identificados e enumerados e na ordem de
acordo com o Anexo I.
Leia-se:

3.5.1.
No período de 17/11/2017 a 24/11/2017os candidatos aprovados na Fase
Eliminatória deverão fornecer cópia do Currículo Lattes atualizado e dos comprovantes
dos itens que pontuam, identificados e enumerados na ordem de acordo com o Anexo
I.
II - Onde se lê:

3.5.3. Os comprovantes devem ser identificados, enumerados e organizados na ordem
de acordo com o anexo I. A primeira página do dossiê deverá conter a pontuação
preliminar por meio de uma tabela com o resumo da produção. Comprovantes de itens
que não pontuam ou anteriores a 2013 não serão considerados.
Leia-se:

3.5.3. Os comprovantes devem ser identificados, enumerados e organizados na ordem
de acordo com o anexo I. A primeira página do dossiê deverá conter a pontuação
preliminar por meio de uma tabela com o resumo da produção. Comprovantes de itens
que não pontuam ou anteriores a 2012 não serão considerados.
III - Onde se lê:

Anexo I: Critérios para análise do Curriculum Vitae

Leia-se:

Anexo I: Critérios para avaliação da prova títulos.

IV - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 039/2017 - PROPESP/UFAM.
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Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Manaus, 10 de novembro de 2017.

Prof.ª Dr.ª 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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