
 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

Edital de Seleção CIAMB 2020 

Seleção de candidatos para mestrado e doutorado 

 

EDITAL COMPLEMENTAR 01/2019 

 

 DAS INSCRIÇÕES 

 

  PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 06/09/2019 a 30/09/2019  

 

1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico do Centro 

de Seleção da UFG: https://centrodeselecao.ufg.br/portal/login 

2. Antes de realizar a inscrição, o candidato deve, inicialmente, preencher o formulário de 

cadastro de dados pessoais disponível no site do Centro de Seleção, o qual inclui a 

solicitação do número do CPF (próprio), os dados do documento de identidade, o 

endereço de correio eletrônico (e-mail) válido para contato, uma senha pessoal, dentre 

outros. 

3. Caso o interessado já possua cadastro no Centro de Seleção da UFG, ele deverá estar de 

posse de seu número de CPF e senha pessoal para realizar a inscrição. 

4. Quando da realização da inscrição, o candidato assume, sob as penas da lei, conhecer as 

instruções específicas do Processo Seletivo e possuir os documentos comprobatórios 

para o atendimento das condições exigidas por este edital. 

5. As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o Centro de Seleção da UFG do direito de excluir do concurso, 

mesmo que tenha sido aprovado em todas as provas, independente de qualquer aviso ou 

diligência, aquele que fornecer dados comprovadamente inverídicos, cabendo, neste 

caso, ampla defesa. 

6. A inscrição somente será homologada mediante a confirmação, pelo Centro de Seleção, 

do recebimento da documentação exigida no item 4.13 e do pagamento da GRU em 

qualquer agência bancária, impreterivelmente, até o 02/10/2019. 

7. A GRU, com a autenticação mecânica de pagamento até a data limite do vencimento, 

será o único comprovante de pagamento aceito. 

8. O Centro de Seleção não se responsabiliza por qualquer tipo problema técnico que 



 

 

impeça o envio do formulário de inscrição e dos documentos solicitados para efetivar a 

inscrição no prazo determinado. 

9. É de inteira responsabilidade do candidato a impressão e a guarda do comprovante de 

pagamento de inscrição para futura conferência, em caso de necessidade. 

10. Para realizar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma:  

a) Acessar a página de cadastro do Centro de Seleção da UFG, 

https://centrodeselecao.ufg.br/portal/login/, selecionar o Processo Seletivo 

específico do PPG CIAMB, a partir do dia 06/09/2019, até as 23h59min do dia 

30/09/2019;  

b) Preencher todos os campos do Formulário de Inscrição, conferir os dados 

digitados e confirmá-los, de acordo com as orientações e os procedimentos 

contidos na página de inscrição; 

c) O candidato no ato da inscrição deverá fazer o upload (em um único arquivo e 

em formato PDF) dos documentos exigidos para a inscrição, conforme 

especificado no item 4.13; 

d) fazer o download do formulário de inscrição. O formulário é o documento que 

certifica ao candidato a efetivação, no sistema do Centro de Seleção, da 

solicitação de inscrição com seus respectivos dados; 

e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição unicamente por meio do boleto 

bancário. Normalmente, deve se aguarda 48 horas da emissão do Boleto para 

que o mesmo esteja disponível para pagamento. 

11. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado impreterivelmente dentro do 

limite de prazo previsto para este ato no Cronograma, mesmo que o último dia para o 

pagamento coincida com feriado. 

12. Efetuada a inscrição, os dados referentes à inscrição realizada pelo candidato ficarão 

disponíveis para consulta, conferência e acompanhamento no link “Acompanhe sua 

Inscrição”, na página do Programa.  

13. O candidato que efetuar mais de uma inscrição será inscrito somente naquele que 

corresponde à data de inscrição mais recente, sendo as demais desconsideras. 

14. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições condicionais, extemporâneas, por via 

postal, via fax ou via correio eletrônico. 

15. Documentação exigida para a inscrição deve ser incluída pelo candidato, na forma de 

upload no sistema do Centro de Seleção da UFG, o arquivo deverá ser legível, no 

formato PDF e ter tamanho de no máximo 100MB: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, assinalando, quando for o caso, a opção 

pela autodeclaração, conforme os quesitos de cor, raça e etnia utilizados pelo IBGE 

(disponível no site do PPG: https://ciamb.prpg.ufg.br );  



 

 

b) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

c) Cópia da Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeira/o, do Passaporte, do 

RNE/RNM ou documento similar;  

d) Cópia de Certidão de nascimento ou casamento (caso tenha havido mudança no 

nome);  

e) Cópia do título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação com a Justiça 

Eleitoral;  

f) Cópia do comprovante de quitação com o serviço militar para os homens, salvo se o 

candidato for estrangeiro;  

g) Cópia do Diploma de Graduação ou comprovante de que concluirá o Curso de 

Graduação até a data da matrícula;  

h) Cópia do Diploma de Mestrado ou comprovante de que concluirá o Curso até a data 

da matrícula do Doutorado;  

i) Cópia do Histórico Escolar de Graduação e de Mestrado;  

j) 01 Fotografia 3x4 recente;  

k) Cópia do documento comprobatório de suficiência em língua estrangeira (para o 

caso de candidatos que solicitarão dispensa da prova de língua estrangeira), conforme 

o que consta no item 5.7 deste Edital; 

 l) Cópia do Currículo Lattes atualizado e devidamente comprovado, referente aos 

últimos cinco (5) anos – 2015 a 2019. O currículo Lattes deve ser preenchido na 

página do CNPq: http://lattes.cnpq.br/;  

m) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$100,00 (cem 

reais). A guia de recolhimento (GRU) será gerada pelo próprio sistema do CS; 

 n) No caso de candidato autodeclarado indígena, é obrigatória a apresentação de cópia 

do registro administrativo de nascimento e óbito de índios (RANI) ou declaração de 

pertencimento emitida pelo grupo indígena assinada por liderança local. 

16. Em caso de complementação de documentos, o candidato poderá, durante o período 

previsto para o envio da documentação, substituir o arquivo anteriormente enviado. 

17. Caso o candidato faça mais de um upload, é considerado apenas o último arquivo 

enviado. Os demais são excluídos automaticamente. 

18. Compete ao candidato, após realizar o upload da documentação, conferir se o arquivo 

foi devidamente gravado, por meio do link “Acompanhe sua inscrição”. 

19. O candidato deverá manter aos seus cuidados o original dos documentos para, caso seja 

necessário, enviá-los para a confirmação da veracidade das informações. 

20. O Centro de Seleção não mantém nenhum tipo de registro e/ou histórico dos arquivos 

enviados pelo candidato. 

21. Será assegurada a isenção da taxa de inscrição ao candidato que estiver inscrito no 

http://lattes.cnpq.br/


 

 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e for membro de família de baixa renda, nos 

termos do Decreto nº 6.135/2007; 

22. Os candidatos que solicitarem a isenção deverão, ao realizar sua inscrição, respeitando o 

período estabelecido para solicitar isenção no Cronograma do Programa: 

a) indicar o número de identificação social (NIS), atribuído pelo CadÚnico.   

23. O Centro de Seleção consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a inscrição 

do candidato nesse sistema, bem como a veracidade das informações prestadas por ele, 

e repassará a esse órgão a responsabilidade pela análise da condição do candidato e 

definição da concessão do benefício. 

24. As informações fornecidas pelo candidato na solicitação de isenção deverão coincidir 

integralmente com os dados registrados no Ministério de Desenvolvimento Social – 

MDS, uma vez que não haverá alteração nos dados cadastrais referentes a essa 

solicitação. 

25. Será automaticamente indeferida a solicitação de isenção, cujos dados estejam 

incompletos e/ou incorretos. 

26. As informações apresentadas no formulário de solicitação de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo o Centro de 

Seleção, em caso de constatação de documentação não verídica, eliminar do concurso o 

candidato, o qual ainda responderá por crime contra a fé pública, sem prejuízo de outras 

sanções legais. 

27. Na data estabelecida no cronograma, os candidatos que solicitaram isenção poderão 

consultar no site do Programa: <http://www.ppg.ufg.br/>, por meio do CPF, o resultado 

de seu pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

28. Caso o candidato tenha sua solicitação de isenção do pagamento de taxa de inscrição 

deferida, esta será vinculada ao último cargo em que solicitou a isenção. 

29. O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de inscrição, caso tenha 

interesse em participar do concurso, poderá acessar no endereço 

<http://www.ppg.ufg.br/>, o link “Acompanhe sua Inscrição”, imprimir o boleto 

bancário e efetuar o pagamento da inscrição, até o último dia estabelecido no 

Cronograma do Programa. 

30. Aos(as) candidatos(as) com deficiência – física, visual ou auditiva – é assegurado o 

direito de requerer condições para fazer as provas em salas especiais. Tais condições 

não incluem atendimento domiciliar. Candidatos(as) com deficiência deverão entregar 

na Secretaria do Programa de Pós-Graduação, no ato da inscrição, um requerimento 

solicitando as condições especiais necessárias para a realização das provas, devendo 

anexar declaração ou atestado médico que especifique o grau ou o tipo de necessidade 

http://www.ppg.ufg.br/
http://www.ppg.ufg.br/


 

 

especial. Os(as) candidatos(as) com deficiência deverão submeter-se, quando 

convocados(as), a exame realizado pela Junta Médica da UFG, que terá poder de decidir 

se o(a) candidato(a) necessita ou não de condições especiais para fazer as provas e 

opinará sobre o grau de necessidade. 

31. O resultado preliminar das inscrições homologadas será divulgado no dia 08/10/2019 

no  site do Programa: https://ciamb.prpg.ufg.br  

32. Não serão homologadas as inscrições com documentação incompleta ou que não 

atendam às condições exigidas neste Edital. 

33. O candidato poderá interpor recurso, no endereço eletrônico 

https://centrodeselecao.ufg.br/formulario_recurso/, contra a Relação Preliminar das 

Inscrições Homologadas no prazo das 48 horas, contadas a partir da divulgação. 

34. A relação final das inscrições homologadas será divulgada no dia 15/10/2019, no site do  

programa: https://ciamb.prpg.ufg.br  

35. O candidato que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte de curso de 

Graduação ou de Mestrado, emitida pela universidade de origem, caso seja 

selecionado, terá que apresentar na sua primeira matrícula cópia acompanhada do 

original do Diploma Graduação ou de Mestrado. Caso não entregue tal documentação 

na matrícula, o candidato perderá o direito à vaga. 

36. Os portadores de títulos obtidos no exterior deverão apresentar documento de 

revalidação/reconhecimento do mesmo no Brasil somente se tiverem visto permanente 

e/ou vínculo empregatício no país. 

37. O candidato que preencher e assinar termo de autodeclaração, uma vez aprovado, 

poderá ser convocado para a verificação, a ser realizada pela Comissão de 

Heteroidentificação, em conformidade com a Portaria 1049/2019. 
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