
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

AAvveenniiddaa  EEuuggêênniioo  ddoo  NNaasscciimmeennttoo,,  662200  ––  BBaaiirrrroo  DDoomm  OOrriioonnee  --  JJuuiizz  ddee  FFoorraa//  MMGG  --  CCEEPP  3366003388--333300  

mmeessttrraaddoo@@ccaaeedd..uuffjjff..bbrr  

 

 

UUnniivveerrssiiddaaddee  FFeeddeerraall  ddee  JJuuiizz  ddee  FFoorraa    

PPrrooggrraammaa  ddee  PPóóss--GGrraadduuaaççããoo  PPrrooffiissssiioonnaall  eemm  GGeessttããoo  ee  AAvvaalliiaaççããoo  ddaa  EEdduuccaaççããoo  PPúúbblliiccaa  ((PPPPGGPP)) 

 
 
 

1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL N.º 01/2018 

 
 
 

Chamada para credenciamento de Corpo Docente Permanente e Colaborador do Programa de Pós-

Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP). 

 
 
 
O Programa de Pós-Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, torna pública a primeira retificação ao Edital n° 01/2018 – 

Chamada para credenciamento de Corpo Docente Permanente e Colaborador, divulgado em 16 de 

maio de 2018 no site do PPGP (www.mestrado.caedufjf.net) nos seguintes termos: 

 
Alterar os dispositivos conforme se segue:   

 
 
 
No item 2, subitem 2.1, onde se lê: “As inscrições serão realizadas no período de 16 a 25/05/2018, 

com entrega dos documentos descritos no item 1 na Assistência Acadêmica do PPGP/UFJF, à Av. 

Eugênio do Nascimento, 620 - Dom Orione, Juiz de Fora - MG, CEP: 36038-330, respeitando-se os dias 

e horários de atendimento, quais sejam: de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas ou, ainda, os 

documentos poderão ser postados em envelope único, exclusivamente via SEDEX,  até o dia 25 de 

maio de 2018 (data da postagem), cuja etiqueta deverá seguir o modelo abaixo: 

 

 

” 

 

CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO DE CORPO DOCENTE PERMANENTE E COLABORADOR 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM GESTÃO E AVALIAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO PÚBLICA (PPGP) 

AVENIDA EUGÊNIO DO NASCIMENTO, Nº 620 - BAIRRO AEROPORTO JUIZ DE FORA/MG - 

CEP: 36038-330 
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leia-se: “As inscrições serão realizadas no período de 16 a 28/05/2018, com entrega dos documentos 

descritos no item 1 na Assistência Acadêmica do PPGP/UFJF, à Av. Eugênio do Nascimento, 620 - 

Dom Orione, Juiz de Fora - MG, CEP: 36038-330, respeitando-se os dias e horários de atendimento, 

quais sejam: de segunda a sexta-feira, de 09 às 12 horas e de 13 às 17 horas.” 

 

 

No item 4, subitem 4.1, onde se lê: “4.1. Inscrições de 16 a 25/05/2018 e entrega de todos os 

documentos solicitados à Assistência Acadêmica do PPGP ou postados em envelope único, 

exclusivamente via SEDEX, até o dia 25 de maio de 2018 (data da postagem) ao endereço Av. 

Eugênio do Nascimento, 620 - Dom Orione, Juiz de Fora - MG, CEP: 36038-330.” 

 

leia-se: “4.1. Inscrições de 16 a 28/05/2018 e entrega de todos os documentos descritos no item 1 na 

Assistência Acadêmica do PPGP/UFJF, à Av. Eugênio do Nascimento, 620 - Dom Orione, Juiz de Fora - 

MG, CEP: 36038-330.” 

 

 

No item 4, subitem 4.2, onde se lê: “As entrevistas poderão ser realizadas na modalidade presencial 

ou a distância, exclusivamente via skype, nos dias 04 e 05 de junho de 2018, de acordo com a agenda 

da banca examinadora. Os candidatos que optarem pela realização da entrevista via skype deverão 

anexar à documentação solicitada no item 1 do Edital o nome de usuário. O candidato é inteiramente 

responsável pelo ônus decorrente da impossibilidade de realização da entrevista, por via remota, em 

caso da ocorrência de qualquer dificuldade de acesso ou desconexão à internet.” 

 

leia-se: “As entrevistas poderão ser realizadas na modalidade presencial ou a distância, 

exclusivamente via skype, nos dias 11 e 12 de junho de 2018, de acordo com a agenda da banca 

examinadora. Os candidatos que optarem pela realização da entrevista via skype deverão anexar à 

documentação solicitada no item 1 do Edital o nome de usuário. O candidato é inteiramente 

responsável pelo ônus decorrente da impossibilidade de realização da entrevista, por via remota, em 

caso da ocorrência de qualquer dificuldade de acesso ou desconexão à internet.” 

 

 

No item 4, subitem 4.3, onde se lê: “A partir de 07 de junho de 2018: resultado da avaliação, 

divulgado no site www.mestrado.caedufjf.net” 
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leia-se: “4.3. A partir de 14 de junho de 2018: resultado da avaliação, divulgado no site 

www.mestrado.caedufjf.net” 

 

 

Esta Retificação passa a fazer parte integrante do Edital n° 01/2018 – Chamada para credenciamento 

de Corpo Docente Permanente e Colaborador, ratificando-se todas as demais disposições nele 

constantes e não alteradas pelo presente, entrando em vigor nesta data. 

 

 

 

Juiz de Fora, 25 de maio de 2018. 

 

 

 

 

Eliane Medeiros Borges 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Profissional em  

Gestão e Avaliação da Educação Pública 
Universidade Federal de Juiz de Fora 


