UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA
FACULDADE DE DIREITO

sociologia_direito@yahoo.com.br, Tel.: (21) 36747477

TERMO ADITIVO Nº 002 AO EDITAL ESPECIAL DE SELEÇÃO PPGSD 2019
(MINTER – RONDÔNIA)
FINALIDADE: Retificar as informações sobre as datas do processo Seletivo, em virtude da
incompatibilidade das datas do cronograma anterior com a agenda correicional aplicada ao TRE-RO;

RETIFICAÇÕES
No Item 2.3. Da Seleção (págs.4-5)

Onde se lê:
“.3.2.3.1 No dia 03/12/19 (terça-feira), portanto no dia da prova escrita e de conteúdo, o candidato deverá
entregar, no momento da entrada em sala, os seguintes documentos:”
Leia-se:
“2.3.2.3.1 No dia 09/12/19 (segunda-feira), portanto no dia da prova escrita e de conteúdo, o candidato deverá
entregar, no momento da entrada em sala, os seguintes documentos:”
No Item 2.4. Do calendário e local de seleção (págs.6-8)
Onde se lê:
“Para as diferentes etapas do processo seletivo, o candidato deverá estar munido de documento de identidade e
caneta. As etapas serão realizadas no período compreendido entre 03 e 06 de dezembro de 2019, segundo o
calendário estipulado abaixo:”
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Leia-se:
“Para as diferentes etapas do processo seletivo, o candidato deverá estar munido de documento de identidade e
caneta. As etapas serão realizadas no período compreendido entre 09 e 11 de dezembro de 2019, segundo o
calendário estipulado abaixo:”
Onde se lê:
DIA

HORÁRIO

ATIVIDADE
Entrada nas salas, conferência dos documentos de identidade
e assinaturas dos candidatos ao mestrado.

08h às 08h45min
Entrega da documentação referente à etapa Prova de Títulos,
na forma como descrita no item 2.3.2.3.1
03/12 (terçafeira)

08h45min às 9h

Explicações referentes
desidentificação.

à

prova

e

ao

processo

de

9h às 12h

Prova de conteúdo para os candidatos ao mestrado – com
desindentificação dos candidatos e relação colocada em
envelope e lacrada.

12h às 13h

Prova de proficiência em língua estrangeira

03/12 (terçafeira)

-

04/12 (quartafeira)

10h

Divulgação do resultado da primeira etapa com abertura
pública do lacre do envelope e desidentificação da lista de
presença (que será publicada na página do Processo Seletivo)

04/12 (quartafeira)

11h às 13h

Prazo para Recurso dos resultados das provas escritas, apenas
presencialmente.

Correção das provas

Respostas motivadas aos eventuais recursos (internet).

04/12 (quartafeira)

18h

04/12(quartafeira)

-

05/12 (quintafeira)

08h às 18h

05/12(quintafeira)

22h

06/12 (sextafeira)

08h às 10h

Prazo para Recurso contra o resultado final (apenas
presencialmente)

06/12(sextafeira)

12h

Respostas motivadas aos eventuais recursos e resultado final
da seleção

Divulgação do horário para defesa oral do projeto e entrevista.
Análise e avaliação dos currículos
Apresentação e defesa oral do projeto de pesquisa
Divulgação do resultado final
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03/2020

-

Matrícula

03/2020

-

Início das aulas

Leia-se:
DIA

HORÁRIO

ATIVIDADE
Entrada nas salas, conferência dos documentos de identidade
e assinaturas dos candidatos ao mestrado.

08h às 08h45min
Entrega da documentação referente à etapa Prova de Títulos,
na forma como descrita no item 2.3.2.3.1
09/12
(segundafeira)

08h45min às 9h

Explicações referentes
desidentificação.

à

prova

e

ao

processo

de

9h às 12h

Prova de conteúdo para os candidatos ao mestrado – com
desindentificação dos candidatos e relação colocada em
envelope e lacrada.

12h às 13h

Prova de proficiência em língua estrangeira

09/12
(segundafeira)

A partir das 13:30h

09/12
(segundafeira)

18h

Divulgação do resultado da primeira etapa com abertura
pública do lacre do envelope e desidentificação da lista de
presença (que será publicada na página do Processo Seletivo)

10/12 (terçafeira)

08h às 10h

Prazo para Recurso dos resultados das provas escritas, apenas
presencialmente.

Correção das provas de conteúdo

Respostas motivadas aos eventuais recursos (internet).
10/12 (terçafeira)

12h

Análise e avaliação dos currículos
Divulgação do horário para defesa oral do projeto e entrevista.

10/12 (terçafeira)

14h às 22h

10/12 (terçafeira)

23h

11/12 (quartafeira)

08h às 10h

Prazo para Recurso contra o resultado final (apenas
presencialmente)

11/12(quartafeira)

12h

Respostas motivadas aos eventuais recursos e resultado final
da seleção

Apresentação e defesa oral do projeto de pesquisa
Divulgação do resultado final
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03/2020

-

Matrícula

03/2020

-

Início das aulas

Professor Napoleão Miranda
SIAPE 0311369
Coordenador do PPGSD

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito
Rua Tiradentes 17, Ingá, Niterói RJ, CEP 24210-510
Horário de atendimento: 14 às 19 horas, telefone 21-36747477
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