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UFAM

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Na fase classificatória do processo de seleção do mestrado houveram recursos de 
candidatos solicitando revisão de notas. Ao atender aos recursos interpostos, a 
Comissão identificou erro de cálculo matemático na classificação final dos candidatos. 
Assim, tomando por base o Direito Administrativo, cuja diretiva maior é a de que a 
administração pública pode a qualquer tempo rever suas decisões, desde que seja para 
correção de erros que possam vir a prejudicar terceiros ou promover injustiça qualquer 
que seja seu espectro, apresenta abaixo correção do resultado final classificatório do 
Edital No. 0 2 0 /2 0 1 9  -  PROPESP/UFAM, referente ao processo de seleção de 
candidatos ao Curso de Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem em Associação Ampla da Universidade Federal do Amazonas com o Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará (PPGENF). 
Esclarece que, o resultado de desempenho individual de cada candidato nas diferentes 
etapas e publicado em 19 de junho de 2019, não contem qualquer erro, estando as notas 
atribuídas e informadas rigorosamente corretas. Todavia, na publicação do resultado 
final classificatório, houve um erro na transferência dos valores para a planilha Exceli, o 
qual não foi identificado naquele momento. Tal situação determinou a incorreta 
classificação dos candidatos em ambas as Linhas Também, em atendimento a recurso 
impetrado, houve a atribuição de vaga suplementar, na Linha 1 e na Linha 2, conforme 
previsto no Edital.

Por esta razão, a Comissão publica abaixo a retificação do resultado final 
classificatório do Edital No. 0 2 0 /2 0 1 9  -  PROPESP/UFAM.

Manaus, 04 de julho de 2019.

Banca de Seleção do Mestrado
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