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EDITAL N° 11 DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.

 
Processo Sele�vo 2020.1

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, por meio do
Coordenador de Curso, torna pública a re�ficação do Edital nº 9, que tem por objeto a
abertura de inscrições para o Processo Sele�vo visando à seleção de candidatos para
preenchimento de vagas no Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, Curso de
Mestrado, do Ins�tuto de Física, conforme disposições a seguir:

 

1. Alterar o item 2.1, que passa a conter o seguinte texto:

2.1. As inscrições ficarão abertas pelo Portal de Pós-Graduação www.posgraduacao.ufms.br,
até às 23h59min do dia 29/11/2019, selecionando-se o Curso MESTRADO em Ciência dos
Materiais.

 

2. Alterar o item 2.1.1, que passa a conter o seguinte texto:

2.1.1.Para efe�var a inscrição, os documentos listados nos itens 2.2, 2.3 e 2.4 deste edital
devem ser enviados via Portal da Pós-Graduação www.posgraduacao.ufms.br, selecionando-
se o Curso de Mestrado em Ciência dos Materiais, até às 23:59h do dia 29/11/2019. O
candidato que deixar de enviar toda a documentação listada no item 2.2 será desclassificado
do processo sele�vo.

 

3. Alterar o item 2.6, que passa a conter o seguinte texto:

2.6. No dia 02/12/2019, o candidato poderá conferir na página do curso em
h�ps://ppgcm.ufms.br a relação de inscrições deferidas e indeferidas.

 

4. Alterar o item 2.7, que passa a conter o seguinte texto:

2.7.O candidato com inscrição indeferida poderá interpor recurso no dia 03/12/2019,
devendo u�lizar o formulário disponível no Anexo V. O recurso deve ser entregue em uma via
na Secretaria do Programa, ou pelo e-mail secpgcm.infi@ufms.br até às 17h, e será julgado
pela Comissão de Seleção. O resultado da análise dos recursos será divulgado em
h�ps://ppgcm.ufms.br.

 

5. Alterar o item 2.8, que passa a conter o seguinte texto:

2.8.No dia 04/12/2019 será disponibilizada em h�ps://ppgcm.ufms.br a relação defini�va das
inscrições deferidas e indeferidas.

 

6. Alterar o item 3.1, que passa a conter o seguinte texto:

3.1. O Processo Sele�vo constará de etapas de caráter eliminatório (E) e classificatório (C),
obedecendo à tabela 2 a seguir. 29/10/2019
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Tabela 2: Etapas do processo sele�vo.

Etapa
Caráter

Peso Data Local Horário Duração Resultado
E C

Prova
objetiva X X 2 10/12/2019 Instituto

de Física 9h 3h 10/12/2019

Análise de
currículo - X 1 10/12/2019 - - - 10/12/2019

Resultado Preliminar 12/12/2019

 

7. Alterar o item 4.2, que passa a conter o seguinte texto:

4.2. Os recursos referentes à 1ª Etapa – Prova Obje�va deverão ser protocolados dia
11/12/2019.

 

8. Alterar o item 4.3, que passa a conter o seguinte texto:

4.3.Os recursos referentes à 2ª Etapa – Análise de Currículo deverão ser protocolados dia
11/12/2019.

 

9. Alterar o item 4.4, que passa a conter o seguinte texto:

4.4.Os recursos referentes ao Resultado Preliminar deverão ser protocolados dia 13/12/2019.

 

10. Alterar o item 5.5, que passa a conter o seguinte texto:

5.5.O resultado final defini�vo será divulgado em h�ps://ppgcm.ufms.br no dia 16/12/2019.

 

11. Alterar o item 6.1, que passa a conter o seguinte texto:

6.1.O resultado final do Processo Sele�vo, depois de decididos todos os recursos interpostos,
será homologado pelo Colegiado de Curso por meio de Resolução, publicada no Bole�m de
Serviço da UFMS e divulgada pela Secretaria de Curso e em h�ps://ppgcm.ufms.br, a par�r do
dia 16/12/2019.

 

                                                        CÍCERO RAFAEL CENA DA SILVA. 

 

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Cicero Rafael Cena da Silva,
29/10/2019
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Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 25/10/2019, às 15:50,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1581326 e o código CRC 7211A89B.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67) 3345-7481

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.034170/2019-43 SEI nº 1581326

29/10/2019
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