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Cultura na Amazônia

DESPACHO

3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 022/2020 PROPESP/UFAM

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM, por intermédio da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP, torna público a 3a Ret if icação realizada neste edital
de seleção para ingresso no primeiro semestre de 2021 no curso de Mestrado Prof issional do
Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, com efeito, determina: 

 

I - Onde se lê:

3.DAS INSCRIÇÕES

3.1.O período de inscrição para o Exame de Seleção será de 0 3 a
24/11/2020.  As inscrições serão efetuadas através do formulário de inscrição
obtido nos endereço www.ppgsca.ufam.edu.br e
 https://propesp.ufam.edu.br/editais-pos-graduacao-stricto-sensu01/149-
editais-de-mestrado-2019.html, devidamente preenchido e encaminhado à
Secretaria do PPGSCA exclusivamente por via eletrônica. O formulário e cópias
eletrônicas dos documentos exigidos nos itens 3.1.1 e 3.1.2, deverão ser
enviados em formato PDF, arquivo único, via e-mail
(ppgsca.seleção2021@ufam.edu.br) para a Secretaria do Programa de Pós-
Graduação SOCIEDADE E CULTURA NA AMAZÔNIA PPGSCA, até o dia 24 de
novembro de 2020. O dossier incompleto desqualificará a inscrição do
candidato.

 

Leia-se:

3.DAS INSCRIÇÕES

3.1.O período de inscrição para o Exame de Seleção será de 0 3 a
24/11/2020.  As inscrições serão efetuadas através do formulário de inscrição
obtido nos endereço www.ppgsca.ufam.edu.br e
  https://propesp.ufam.edu.br/editais-pos-graduacao-stricto-sensu01/149-
editais-de-mestrado-2019.html, devidamente preenchido e encaminhado à
Secretaria do PPGSCA exclusivamente por via eletrônica. O formulário e cópias
eletrônicas dos documentos exigidos nos itens 3.1.1 e 3.1.2, deverão ser
enviados em formato PDF, arquivo único, via e-mail
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enviados em formato PDF, arquivo único, via e-mail
(ppgscaselecao@ufam.edu.br) para a Secretaria do Programa de Pós-Graduação
SOCIEDADE E CULTURA NA AMAZÔNIA PPGSCA, até o dia 24 de novembro de
2020. O dossier incompleto desqualificará a inscrição do candidato.

 

II - Onde se lê:

5.4.2.  As cópias digitalizadas do Currículo Lattes e dos respectivos
comprovantes deverão ser encaminhadas em formato PDF, arquivo único, no
período de 25 a 26/01/2021 apenas para o endereço:
ppgsca.seleção2021@ufam.edu.br;

 

 

Leia-se:

5.4.2.  As cópias digitalizadas do Currículo Lattes e dos respectivos
comprovantes deverão ser encaminhadas em formato PDF, arquivo único, no
período de 25 a 26/01/2021 apenas para o endereço:
ppgscaselecao@ufam.edu.br;

 

 

 

Manaus, 29 de outubro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Malheiro Alle Marie,
Pró-Reitor em exercício, em 29/10/2020, às 22:50, conforme horário
oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0350618 e o código CRC 54CF2B0D.

 

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário
Senador Arthur Virgílio Filho, Prédio Administrat ivo da Reitoria (2º andar), Setor

Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 2221
CEP 69080-900, Manaus/AM, academicopropesp@ufam.edu.br�

Referência: Processo nº 23105.031271/2020-96 SEI nº 0350618
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