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1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL N.º 01/2020 

 
Chamada para credenciamento de Corpo Docente Permanente 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° 01/2020 – Chamada 

para credenciamento de Corpo Docente Permanente, divulgado em 28 de outubro de 2020 no site do PPGP 

(www.mestrado.caedufjf.net) nos seguintes termos: 

 
Alterar os dispositivos conforme se segue:   

 

No item 3, subitem 3.1, onde se lê: 

 “3.1. O processo de seleção para o credenciamento será conduzido pela banca avaliadora, composta pelos 

seguintes membros, docentes do Corpo Permanente do PPGP: Eliane Medeiros Borges, Luiz Flávio Neubert 

e Eduardo Magrone. 

Parágrafo único: Os candidatos terão 1(um) dia útil a partir da publicação do edital para a arguição 

fundamentada, de impedimento ou suspeição de seus membros, cabendo, do indeferimento da alegação, a 

interposição de recursos, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.784/1999 em atendimento à recomendação nº 4 

do MPF.” 

 

leia-se: 

“3.1. O processo de seleção para o credenciamento será conduzido pela banca avaliadora, composta pelos 

seguintes membros, docentes do Corpo Permanente do PPGP: Eliane Medeiros Borges, Luiz Flávio Neubert 

e Rogéria Campos de Almeida Dutra. 

Parágrafo único: Os candidatos terão 1(um) dia útil a partir da publicação da 1ª retificação ao edital para a 

arguição fundamentada, de impedimento ou suspeição de seus membros, cabendo, do indeferimento da 

alegação, a interposição de recursos, nos termos do art. 21 da Lei nº 9.784/1999 em atendimento à 

recomendação nº 4 do MPF.” 

 

Juiz de Fora, 26 de novembro de 2020. 
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