
 
 

1 
 

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

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 069/2018- PROPESP/UFAM 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para conhecimento 

dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº 069/2018 - 

PROPESP/UFAM, que regula o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 

1ºSemestre de 2019, no curso de Mestrado Profissionalizante do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP), e adequa calendário de eventos para 

prosseguimento do referido processo seletivo.  

  

Item  Onde se lê Leia-se: 

3.2 

As inscrições serão efetuadas através do 

formulário de inscrição, obtido no 

endereço 

  http://www.propesp.ufam.edu.br/pos-

graduacao/editais/stricto-

sensu/mestrado, devidamente 

preenchido e entregue na Secretaria do 

PPGEP, localizada no 2º piso do BLOCO 

PROF. VILAR FIUZA DACÂMARA, SALA 

DA SECRETARIA DO PPGEP, SETOR 

NORTE do Campus Universitário da 

UFAM/FACULDADE DE TECNOLOGIA, 

no endereço, Av. General Rodrigo 

Octávio, 6200, Coroado, CEP 69077-000 

–Manaus/AM, de segunda a sexta, no 

horário das 15 h às 19 h. 

As inscrições serão efetuadas através do 

formulário de inscrição, obtido no 

endereço 

  http://www.propesp.ufam.edu.br/pos-

graduacao/editais/stricto-sensu/mestrado, 

devidamente preenchido e entregue na 

Secretaria do PPGEP, localizada no Bloco 

da Administração da Faculdade de 

Tecnologia -FT/UFAM, SETOR NORTE 

do Campus Universitário da UFAM, no 

endereço, Av. General Rodrigo Octávio, 

6200, Coroado, CEP 69077-000 –

Manaus/AM, de segunda a sexta, no 

horário das 15 h às 19 h. 

3.4.4 

 

Currículum Vitae modelo Plataforma 

Lattes /CNPq atualizado e com 

comprovantes em versão impressa; 

 

Currículo Lattes modelo, Plataforma 

Latter/CNPq, atualizado e com 

comprovantes em versão impressa; 

4.2.1 

Data e horário: a Prova de 

Conhecimentos Básicos e de Inglês será 

realizada no dia 08/02/2019, das 15 às 18 

horas, horário de Manaus.   

Data e horário: a Prova de Conhecimentos 

Básicos e de Inglês, será realizada em 

Manaus, no dia 08/02/2019, das 15 às 18 

horas, horário de Manaus.   

5.2.4 

Na hipótese de igualdade de pontuação 

final, para fins de classificação, terá 

preferência sucessivamente, o candidato: 

(i) Com maior pontuação nas questões de 

Conhecimentos básicos; (ii) Com maior 

pontuação obtida na análise do 

curriculum vitae dos candidatos com a 

Na hipótese de igualdade de pontuação 

final, para fins de classificação, terá 

preferência sucessivamente, o candidato: 

(i) Com maior pontuação nas questões de 

Conhecimentos básicos; (ii) Com maior 

pontuação obtida na análise do currículo 

lattes dos candidatos com a mesma 
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mesma pontuação; e (ii) Com idade 

superior (contado em dias). 

pontuação; e (ii) Com idade superior 

(contado em dias). 

5.2.5 

Na análise do curriculum vitae será 

considerada apenas as produções e 

atividades especificadas no Anexo II e 

realizadas nos últimos 03 (três) anos. 

Comprovantes fora desse período serão 

desconsiderados. 

Na análise do currículo lattes será 

considerada apenas as produções e 

atividades especificadas no Anexo II e 

realizadas nos últimos 03 (três) anos. 

Comprovantes fora desse período serão 

desconsiderados. 

6.1 

O prazo para interposição de recursos será 

de 48 (quarenta e oito) horas contados da 

publicação da lista de homologação de 

inscrições, do resultado de etapa I e da 

classificação final da seleção. 

O prazo para interposição de recursos será 

de 48 (quarenta e oito) horas contados da 

publicação da lista de homologação de 

inscrições, do resultado da etapa única e da 

classificação final da seleção. 

 

ANEXO II 
 

NOVO CALENDÁRIO DE EVENTOS 

ETAPAS DATA LOCAL 

Período de Inscrições 

De 
02/01/2019 

 
Até 

31/01/2019 

Na Secretaria do PPGEP, 
localizada no Bloco da 
Administração da Faculdade 
de Tecnologia -FT/UFAM, 
SETOR NORTE do Campus 
Universitário da UFAM, no 
endereço, Av. General 
Rodrigo Octávio, 6200, 
Coroado, CEP 69077-000 –
Manaus/AM, de segunda a 
sexta, no horário das 15 h às 
19 h. 

Divulgação da homologação das inscrições 
(candidatos homologados) 

Até 
04/02/2019 

Na Secretaria do PPGEP e no 
site da PROPESP. 

Interposição de Recursos por Escrito sobre a 
homologação das inscrições 

05 e 
06/02/2019 

Na Secretaria do PPGEP e e-
mail: 
secretariappgep@ufam.edu.b
r 

Etapa Única: Prova de Conhecimentos Básicos e 
de Inglês. A partir das 15:00 horas (Horário 
Manaus) 

08/02/2019 

O local da prova de 
Conhecimentos Básicos e de 
Inglês será divulgado aos 
inscritos, por e-mail e no mural 
da secretaria do PPGEP até o 
dia 07/02/2019 

A divulgação do resultado da Prova de 
Conhecimentos Básicos e de Inglês/Classificação 
preliminar da Etapa Única. 

15/02/2019 
Na Secretaria do PPGEP e no 
site da PROPESP. 

Interposição de Recursos por Escrito 
18 e 

19/02/2019  
Na Secretaria do PPGEP e e-
mail: 
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secretariappgep@ufam.edu.b
r 

Classificação Final   
(já considerados os Recursos Interpostos)  
 

20/02/2019 
Na Secretaria do PPGEP e no 
site da PROPESP. 

Período Regular de matrícula dos aprovados  

De 
25/02/2019 

Até 
27/02/2019 

Na Secretaria do PPGEP.  

 

IV - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 069/2018 - PROPESP/UFAM. 

 

Manaus, 18 de janeiro de 2019. 
 

 

 

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) 


