
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 09/2020-PROPP/PROGEP/UFMS

PROCESSO SELETIVO PARA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA UFMS
NOS PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO DA UNIVERSIDADE

EDITAL QUALIFICA UFMS 2020
 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) e da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), no uso de
suas atribuições legais, torna pública a re�ficação do Edital Nº 09/2020-PROPP/PROGEP, de processo
sele�vo unificado para inscrições em cursos de mestrado e de doutorado dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu (PPGs) da UFMS, des�nadas a técnico-administra�vos e professores efe�vos da
UFMS.

 

1.  Alteração dos Item 4.1 a) e 4.1 b) do referido Edital:

Para que se leia:

"4.1 Para se inscrever neste Edital, o servidor deverá:  

a) estar lotado e em efe�vo exercício na UFMS;

b) não ter vínculo emprega�cio com outra ins�tuição de qualquer natureza, pois não terá
direito a afastamento, passagens ou diárias para a par�cipação no curso;"

Onde se lê:

"4.1 Para se inscrever neste Edital, o servidor deverá:  

a) estar lotado na UFMS e em efe�vo exercício;

b) não ter vínculo emprega�cio com outra ins�tuição de qualquer natureza, pois não terá
direito a afastamento integral, passagens ou diárias para a par�cipação no curso;"

 

2. Alteração na ficha de inscrição, Anexo II:

Para que se leia:

"Declaro estar ciente de que não terei direito a afastamento, diárias ou passagens da UFMS
para par�cipar do curso."

Onde se lê:

"Declaro estar ciente de que não terei direito a afastamento integral, diárias ou passagens da
UFMS para par�cipar do curso."

 

3. Inclusão do Item 5.8, conforme abaixo:

5.8. Cada proponente poderá submeter apenas uma proposta neste Edital. Após a submissão de uma
proposta, o sistema não permite submissões subsequentes.

 

Campo Grande, 20 de fevereiro de 2020.

NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

 



JOSÉ CARLOS CRISÓSTOMO RIBEIRO
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

 

Documento assinado eletronicamente por Nalvo Franco de Almeida Junior, Pró-
Reitor(a), em 20/02/2020, às 09:36, 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.

Documento assinado eletronicamente por Jose Carlos Crisostomo Ribeiro, Pró-Reitor(a),
em 20/02/2020, às 10:20, 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 1803575
e o código CRC 0F09F53B.
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