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3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.° 18/2020-PROPESP/UFAM

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação – PROPESP, torna público a 3ª Re�ficação realizada neste edital de seleção para ingresso em
2021 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI, com efeito,
determina:

 

I - ONDE SE LÊ:

2.12. Não havendo co�stas inscritos(as) ou habilitados(as), as vagas que seriam reservadas poderão ser
remanejadas a critério do PPGPSI. Caberá ao Colegiado do PPGPSI a responsabilidade pela decisão final,
bem como outras questões sobre a distribuição de vagas.

 

LEIA-SE: 

2.12. Não havendo co�stas inscritos(as) ou habilitados(as), as vagas que seriam reservadas serão
ex�ntas. 

 

II - INSERIR O ITEM:

2.12.1. Os candidatos da lista de espera também poderão ser chamados, caso o colegiado do
PPGPSI decida em reunião ampliar o número de vagas originais do presente edital. A ampliação das vagas
poderá ser inferior ao número de candidatos da lista de espera, mas deverá respeitar rigorosamente a
ordem de classificação final do Exame de Seleção do presente edital.

 

III - MANTER as demais previsões do Edital N.º 018/2020 - PROPESP/UFAM.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Selma Suely Baçal de Oliveira, Pró-Reitor, em
03/03/2021, às 20:17, conforme horário oficial de Manaus, 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.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0463692 e
o código CRC 96E14F7F.
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