EDITAL DE RETIFICAÇÃO - Edital Nº 002/2016
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 002/2016 DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA
PROVIMENTO DAS VAGAS EXISTENTES PARA OS CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E
GESTÃO EM SAÚDE, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.

A Coordenadora Geral do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Federal
de São João del-Rei (NEAD/UFsj), no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
RETIFICA, em razão dos problemas técnicos ocorridos no dia 11 de janeiro de 2017
e da decisão da Reitoria da UFSJ de suspensão da Prova Objetiva visando garantir
a isonomia e a licitude do processo, os itens abaixo relacionados:
5. DA SELEÇÃO
5.2. Primeira Etapa: Prova Objetiva.
5.2.1. A prova objetiva de múltipla escolha será aplicada no dia 29 de janeiro de
2017, no horário compreendido entre 8h e 20h, em ambiente virtual (à distância), em
endereço eletrônico a ser divulgado no site do NEAD, de acordo com conteúdo
programático constante do ANEXO II.
5.3. Segunda Etapa: Análise de Currículo.
5.3.1. A Análise de Currículo ocorrerá no período de 30 a 31 de janeiro de 2017
e constará de análise dos dados informados, pelo candidato, no Formulário de
Inscrição Eletrônico, disponibilizado no site do NEAD.
6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
6.1. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado, em ordem
alfabética, por Polo, no dia 1º de fevereiro de 2017, a partir das 15 horas, no site do
NEAD/UFSJ: www.nead.ufsj.edu.br.
6.2. O candidato terá do dia 02 a 03 de fevereiro de 2017 para interpor recurso,
exclusivamente por meio do e-mail: recurso.aluno@nead.ufsj.edu.br.
6.3. O resultado final será divulgado a partir das 15 horas do dia 07 de fevereiro
de 2017.
7. MATRÍCULA
7.1 A listagem dos candidatos aprovados em primeira chamada será
disponibilizada no dia 07 de fevereiro de 2017, após as 15 horas.
7.2. As matrículas dos candidatos classificados em primeira chamada serão
realizadas no período de 08 a 10 de fevereiro de 2017.
7.3. O candidato selecionado deverá encaminhar, via sedex, cópia dos
documentos abaixo relacionados, todos devidamente autenticados, com
postagem até o dia 10 de fevereiro de 2017, para o endereço, fazendo constar no
envelope o curso para o qual foi aprovado:

SECRETARIA DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
CURSO ________________________________________________
POLO __________________________________________________
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Requerimento de matrícula (Anexo I);
Comprovante de curso superior (diploma registrado ou declaração
comprovando conclusão);
Histórico Escolar do curso superior apresentado;
Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;
CPF;
Carteira de Identidade;
Certidão de nascimento, ou casamento, ou divórcio, para fins de
comprovação do estado civil;
Certificado Militar, para alunos do sexo masculino;
Documentação que comprove a atuação profissional declarada (conforme
item 5.3 deste edital);
Comprovante de residência.

7.4. O candidato que deixar de apresentar, devidamente autenticados, qualquer
dos documentos acima relacionados, dentro do prazo previsto para a matrícula, será
eliminado do processo.
7.5. A matrícula dos candidatos convocados em chamadas subsequentes far-se-á
de acordo com o item 7.3. deste Edital, conforme datas indicadas no quadro abaixo:
Chamadas
Chamadas
Segunda
Terceira

Data da chamada
22/02/2017
07/03/2017

Data da matrícula
23 e 24/02/2017
08 e 09/03/2017

São João del-Rei, 20 de janeiro de 2017.

ELISA TULER DE ALBERGARIA
Coordenadora Geral do Núcleo de Educação a Distância
UFSJ

