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

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 037/2018 - PROPESP/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para conhecimento dos
interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº 037/2018 - PROPESP/UFAM, que
regula seleção de 1 (um) bolsista pesquisador em nível de pós-doutorado no âmbito do Programa
Nacional de Pós-Doutoramento (PNPD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), regido pela Portaria N.º 086-CAPES, de 03 de julho de 2013, disponível
na página da CAPES na internet.
I - Onde lê-se:
1. INCRIÇÕES
1.1 O período de inscrições vai de 17 a 27 de julho de 2018. As inscrições devem ser feitas
somente por e-mail, com envio da documentação exigida (em um único arquivo e em formato
PDF) para o endereço eletrônico ppgif@ufam.edu.br com a linha de assunto da mensagem
“PNPD 2018”.
1.2. Serão recebidas inscrições até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 23 de julho 2018.
O PPGIF não se responsabiliza por eventuais falhas de rede na transmissão das inscrições

Leia-se:
1.1. O período de inscrições vai de 17 a 31 de julho de 2018. As inscrições devem ser feitas
somente por e-mail, com envio da documentação exigida (em um único arquivo e em formato
PDF) para o endereço eletrônico ppgif@ufam.edu.br com a linha de assunto da mensagem
“PNPD 2018”.
1.2.

Serão recebidas inscrições até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 31 de julho

2018. O PGIF não se responsabiliza por eventuais falhas de rede na transmissão das
inscrições.
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II - Onde lê-se:
QUADRO-RESUMO DO EXAME DE SELEÇÃO

Período

Atividade

17 de julho de 2018

Publicação do Edital

17 a 27 de julho de 2018

Inscrição on-line

30 de julho de 2018

Avaliação dos candidatos

Até 01 de agosto de 2018

Divulgação do resultado final

Leia-se:

QUADRO-RESUMO DO EXAME DE SELEÇÃO
Período

Atividade

17 julho de 2018

Publicação do Edital

17a 31 de julho de 2018

Inscrição on-line

03 de agosto de 2018

Avaliação dos candidatos

Até 6 de agosto e 2018

Divulgação do resultado final

III - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 037/2018 - PROPESP/UFAM.

Manaus, 24 de julho 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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