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1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL – PPGP 
GESTÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

 
PROCESSO SELETIVO 2022 

 
MESTRADO PROFISSIONAL 

 
 
O Programa de Pós-graduação Profissional em Gestão e Avaliação da 
Educação Pública (PPGP) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 
torna pública a 1ª retificação ao Edital do Processo Seletivo - PPGP 2022, 
divulgado em 1º de julho de 2022, no site do PPGP 
(www.mestrado.caedufjf.net), nos seguintes termos: 
 
 
 
 
1) Número de vagas: 
 
No Edital, subitem 4.1.1, onde se lê  
 
Estão previstas 225 (duzentas e vinte e cinco) vagas no Mestrado Profissional 
em 2022, as quais serão preenchidas por profissionais em exercício, 
recrutados de forma competitiva entre as categorias funcionais habilitadas das 
redes públicas de educação básica que firmaram parceria com a UFJF, 
conforme os acordos estabelecidos para a oferta do curso. 
 
leia-se  
 
Estão previstas 230 (duzentas e trinta) vagas no Mestrado Profissional em 
2022, as quais serão preenchidas por profissionais em exercício, recrutados de 
forma competitiva entre as categorias funcionais habilitadas das redes públicas 
de educação básica, servidores da UFJF e instituições parceiras, conforme 
os acordos firmados para a oferta do curso. 
 
 
2) Distribuição das vagas: 
 
No Edital, subitem 4.1.2, onde se lê  
 
As vagas foram divididas conforme o seguinte: 
 
a) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): 15 vagas; 
b) Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais (SEE/MG): 200 vagas; 
c) Secretaria Municipal de Educação de Ubá (SME/Ubá): 10 vagas. 
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leia-se  
 
As vagas foram divididas conforme o seguinte: 
 
a) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF): 15 vagas; 
b) Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais (SEE/MG): 200 vagas; 
c) Secretaria Municipal de Educação de Ubá (SME/Ubá): 10 vagas; 
d) Fundação Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação 
(Fundação CAEd): 05 vagas. 
 
 
3) Inscrições: 
 
3.1) No Edital, subitem 5.3.4, onde se lê  
 
A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 1º de julho de 2022 até as 20 
horas (horário de Brasília) do dia 10 de julho de 2022, no site 
www.mestrado.caedufjf.net. Ao acessar essa página, o candidato deverá 
preencher o formulário de inscrição on-line, de acordo com as orientações 
contidas no tutorial para o preenchimento da inscrição, disponibilizado no 
próprio site. 
 
leia-se  
 
A inscrição deverá ser realizada a partir do dia 1º de julho de 2022 até as 23 
horas e 55 minutos (horário de Brasília) do dia 17 de julho de 2022, no site 
www.mestrado.caedufjf.net. Ao acessar essa página, o candidato deverá 
preencher o formulário de inscrição on-line, de acordo com as orientações 
contidas no tutorial para o preenchimento da inscrição, disponibilizado no 
próprio site. 
 
 
3.2) No Edital, subitem 5.4.1, onde se lê  
 
Os documentos listados a seguir deverão ser anexados nos formatos PDF, 
JPEG e JPG, no site www.mestrado.caedufjf.net, junto ao formulário de 
inscrição on-line, até o dia 10 de Julho de 2022, às 20 horas (horário de 
Brasília), prazo limite para a postagem on-line: 

 
leia-se  
 
Os documentos listados a seguir deverão ser anexados nos formatos PDF, 
JPEG e JPG, no site www.mestrado.caedufjf.net, junto ao formulário de 
inscrição on-line, até o dia 17 de Julho de 2022, as 23 horas e 55 minutos 
(horário de Brasília), prazo limite para a postagem on-line: 
 
4) Cronograma: 
 
O cronograma constante do quadro disposto do item 9 do Edital passa a 
apresentar seguinte previsão de datas: 
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ATIVIDADE DATA 

Inscrição 
Preenchimento do Formulário 
Eletrônico de Inscrição 

De 01/07 até as 23h55 do 
dia 17/07/2022 (horário de 

Brasília) 

 
Emissão do Comprovante Definitivo 
de Inscrição pela internet 

A partir de 15/08/2022 

Realização das provas objetiva e dissertativa 21/08/2022 

Publicação dos gabaritos da prova objetiva 29/08/2022 

Solicitação de vista do espelho do cartão-resposta das provas 
objetiva e dissertativa  

29 a 31/08/2021 
(Conforme subitem 6.1.2) 

Interposição de recurso quanto ao gabarito da prova objetiva 
29 a 31/08/2021 

 (Conforme subitem 7.1) 

Resposta ao recurso quanto ao gabarito da prova objetiva 
01 a 02/09/2022 

(Conforme subitem 7.2) 

Publicação das notas da prova objetiva 13/09/2022 

Solicitação de vista da nota da prova objetiva 
13 a 15/09/2022 

(Conforme subitem 6.1.3) 

Interposição de recurso da nota da prova objetiva 
13 a 15/09/2022 

 (Conforme subitem 7.3) 

Resposta ao recurso da nota da prova objetiva 
16 a 19/09/2022 

(Conforme subitem 7.4) 

Publicação da validação do vínculo (responsabilidade das 
Contratantes) 

13/09/2022 

Interposição de recurso da validação do vínculo (diretamente com a 
Contratante) 

13 a 15/09/2022 
 (Conforme subitem 7.5) 

Resposta ao recurso da validação do vínculo (responsabilidade das 
Contratantes) 

16 a 19/09/2022 
(Conforme subitem 7.6) 

Publicação das notas da prova dissertativa 21/09/2022 

Solicitação de vista do espelho de correção da prova dissertativa, 
obedecendo ao critério de até 3 (três) vezes o número de vagas 

21 a 23/09/2022 
(Conforme subitem 6.1.4) 

Interposição de recurso da nota da prova dissertativa 
21 a 23/09/2022 

(Conforme subitem 7.7) 

Resposta ao recurso da nota da prova dissertativa 
26 a 28/09/2022 

(Conforme subitem 7.8) 

Publicação do resultado final 03/10/2022 

Interposição de recurso do resultado final 
03 a 05/10/2022 

(Conforme subitem 7.9) 

Resposta ao recurso do resultado final 
06/10/2022 

(Conforme subitem 7.10) 

Pré-matrícula (confirmação por meio do site) 07/10/2022 

Início das aulas: Encontro de Abertura – Presencial em Juiz de Fora 
(MG)* 

10 a 14/10/2022 

 
Juiz de Fora, 08 de julho de 2022. 

Profa. Eliane Medeiros Borges 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação Profissional em Gestão e 

Avaliação da Educação Pública – PPGP 


