
EDITAL 04/2020 – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, no uso de suas atribuições e competências, resolve:  

 

1. Prorrogar, até o dia 10 de novembro de 2020, o período de inscrições no Processo 

Seletivo. 

2. Alterar o cronograma de atividades e prazos, constante no item 15 do Edital nº 

02/2020, conforme apresentado abaixo: 

Inscrição: 26 de outubro a 10 novembro de 2020; 

Homologação das inscrições: 16 de novembro de 2020; 

Recursos: 16 de novembro de 2020 a 19 de novembro de 2020; 

Publicação da homologação definitiva das inscrições: 20 de novembro de 2020; 

Confirmação da banca: 20 de novembro de 2020; 

Resultado da avaliação do projeto: 14 de dezembro de 2020; 

Recursos até: 16 de dezembro de 2020; 

Publicação do resultado definitivo da avaliação do projeto: 18 de dezembro de 2020; 

Entrevistas individuais remotas: 19 a 26 de janeiro 2021; 

Resultado das entrevistas: 28 de janeiro de 2021; 

Recursos até: 02 fevereiro de 2021; 

Publicação do resultado definitivo da avaliação das entrevistas: 05 de fevereiro de 2021; 

Resultado final: 08 de fevereiro de 2021; 

Recursos até: 10 de fevereiro de 2021; 

Resultado com a classificação final definitiva: 12 de fevereiro de 202 

2.1. No item 3.1, no qual se lê: “As inscrições serão realizadas online no período de 

26/10/2020 a 09/11/2020,  através do link 

https://sigam3.ufjf.br/index.php/siga/eventos/menuinscricao/main/3325.  Não serão aceitas 

inscrições de forma presencial, por correio ou fora do prazo.”, leia-se: “As inscrições 

serão realizadas online no período de 26/10/2020 a 10/11/2020,  através do link 

https://sigam3.ufjf.br/index.php/siga/eventos/menuinscricao/main/3325.  Não serão aceitas 

inscrições de forma presencial, por correio ou fora do prazo.” 

2.2. No item 3.7, no qual se lê: “A homologação das inscrições será divulgada no site 

do PPGSS no dia 13 de novembro de 2020, de acordo com o cronograma constante 

deste Edital. Preliminarmente serão homologadas as inscrições que atenderem todos os 

itens da documentação obrigatória.”, leia-se: “A homologação das inscrições será 
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divulgada no site do PPGSS no dia 16 de novembro de 2020, de acordo com o 

cronograma constante deste Edital. Preliminarmente serão homologadas as inscrições 

que atenderem todos os itens da documentação obrigatória.” 

2.3. No item 3.7.2, no qual se lê: “A publicação da homologação definitiva das 

inscrições (pós-recursos), no site do PPGSS, ocorrerá no dia 19 de novembro de 

2020.”, leia-se: “A publicação da homologação definitiva das inscrições (pós-

recursos), no site do PPGSS, ocorrerá no dia 20 de novembro de 2020.” 


