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Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º014/2018 – PROPESP/UFAM 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para 
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº 
014/2018 - PROPESP/UFAM, que regula o Exame de Seleção para ingresso no 2º 
Semestre de 2018 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia para Recursos Amazônicos (PPGCTRA).  

I - Onde lê-se:  
3.2. As inscrições deverão ser obrigatoriamente encaminhadas à Coordenação do 
Programa e somente serão efetuadas através do e-mail: secppgctra@ufam.edu.br.  
 
Leia-se:  
3.2. As inscrições deverão ser obrigatoriamente encaminhadas à Coordenação do 
Programa e somente serão efetuadas através do e-mail: 
secretariappgctra@ufam.edu.br.  
 
II - Onde lê-se: 

3.7.2. O candidato deverá entregar o requerimento de isenção da inscrição (Modelo 
conforme Anexo IV), devidamente preenchido e assinado à Secretaria do Programa ou 
via e-mail (secppgctra@ufam.edu.br) até às 12h00min (horário local) do dia 18/05/2018,  
 
Leia-se:  
3.7.2. O candidato deverá entregar o requerimento de isenção da inscrição (Modelo 
conforme Anexo IV), devidamente preenchido e assinado à Secretaria do Programa ou 
via e-mail (secretariappgctra@ufam.edu.br) até às 12h00min (horário local) do dia 
18/05/2018,  
 
III - Onde lê-se: 

4.4.1. No período de 22 a 25/06/2018 os candidatos aprovados na Fase Eliminatória 
deverão fornecer cópias do Currículo Lattes atualizado ou equivalente e dos 
comprovantes (legíveis) dos itens que pontuam, identificados ou numerados de acordo 
com o Anexo V. Estas cópias deverão ser entregues na Secretaria do PPGCTRA no 
horário das 08h00min às 12h00min ou enviadas em um único arquivo para o e-mail: 
secppgctra@ufam.edu.br; 
 
Leia-se:  

4.4.1. No período de 22 a 25/06/2018 os candidatos aprovados na Fase Eliminatória 
deverão fornecer cópias do Currículo Lattes atualizado ou equivalente e dos 
comprovantes (legíveis) dos itens que pontuam, identificados ou numerados de acordo 
com o Anexo V. Estas cópias deverão ser entregues na Secretaria do PPGCTRA no 
horário das 08h00min às 12h00min ou enviadas em um único arquivo para o e-mail: 
secretariappgctra@ufam.edu.br; 
 
IV - Onde lê-se: 

6.4. O processo do recurso deverá ser entregue no Protocolo do ICET ou digitalizado e 
enviado para o e-mail secppgctra@ufam.edu.br; 
 
Leia-se:  
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6.4. O processo do recurso deverá ser entregue no Protocolo do ICET ou digitalizado e 
enviado para o e-mail secretariappgctra@ufam.edu.br; 
 
V - Onde lê-se: 

6.6. O resultado do recurso ficará à disposição do interessado na Secretaria da 
Coordenação do PPGCTRA e poderá ser solicitado pelo e-mail 
secppgctra@ufam.edu.br; 
 
Leia-se:  
6.6. O resultado do recurso ficará à disposição do interessado na Secretaria da 
Coordenação do PPGCTRA e poderá ser solicitado pelo e-mail 
secretariappgctra@ufam.edu.br; 
 
VI - Onde lê-se: 

ANEXO VI 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 

ETAPAS DATA LOCAL 

Período de Inscrições e Pagamento da GRU 

gerada pelo site  
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosit
e/gru_simples.asp 

De 
14/05/2018 

Até 
01/06/2018 

http://www.propesp.ufam.edu.br e na Secretaria do 
PPGCTRA do ICET* 

 
Leia-se: 

ANEXO VI 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS 
 

ETAPAS DATA LOCAL 

Período de Inscrições e Pagamento da GRU 

gerada pelo site  
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosit
e/gru_simples.asp 

De 
14/05/2018 

Até 
01/06/2018 

e-mail: secretariappgctra@ufam.edu.br 

 
VII - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 014/2018 - 
PROPESP/UFAM.  
 
 

Manaus, 02 de maio 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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