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SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 02/2022 
 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública 

(PPGMTSP), da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições, torna pública 

a SEGUNDA RETIFICAÇÃO do Edital 02/2022 - processo seletivo 2022 para 

preenchimento de vagas nos níveis Mestrado e Doutorado, publicado no sítio eletrônico 

do PPGMTSP https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/59/o/2022-2_-_1_-

_Edital_PPGMTSP_02-2022_-_Aprovado_PRPG_-_Final.pdf em 05/09/2022, como 

segue: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

4.2.  Documentação exigida: 

- Arquivo digital - grupo II (todos os documentos deste grupo devem estar em um único 

arquivo PDF): 

m) Carta de intenção de orientação (conforme modelo disponível em: 

https://posstrictosensu.iptsp.ufg.br/) 

n) Currículo Lattes atualizado, referente aos últimos 5 (cinco) anos – 2018 a 2022. O 

currículo deve ser preenchido na página do CNPq: http://lattes.cnpq.br/, o qual deverá vir 

acompanhado do Anexo I (Pontuação para  curriculum vitae) da Norma CPGMTSP Nº 05 

Atualizada, disponível no site: https://posstrictosensu.iptsp.ufg.br/p/34921-norma-para-

candidatos. Esse anexo, disponível em formato PDF, deve ser impresso e preenchido, 

devendo vir acompanhado dos comprovantes digitalizados e apresentados na sequência 

indicada no Anexo I da Norma CPGMTSP Nº 05.  

- Arquivo digital - grupo III: 

o) Pré-Projeto de Pesquisa, que deve contemplar o desenvolvimento de pesquisas em uma 

das linhas de pesquisa do Programa (conforme item 1.3). O pré-projeto deve conter: capa 

(título, linha de pesquisa do Programa na qual o mesmo se enquadra, nome do(a) 

candidato(a) e do(a) provável orientador(a), seguida de introdução, justificativa, objetivo(s), 

metodologia(s), cronograma de execução e referências bibliográficas (máximo de 15 

páginas; fonte Arial, tamanho 12; espaço 1,5).  

 

 

LEIA-SE: 

4.2.  Documentação exigida: 

- Arquivo digital - grupo II (todos os documentos deste grupo devem estar em um único 

arquivo PDF): 

m) Currículo Lattes atualizado, referente aos últimos 5 (cinco) anos – 2018 a 2022. O 

currículo deve ser preenchido na página do CNPq: http://lattes.cnpq.br/, o qual deverá vir 
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acompanhado do Anexo I (Pontuação para  curriculum vitae) da Norma CPGMTSP Nº 05 

Atualizada, disponível no site: https://posstrictosensu.iptsp.ufg.br/p/34921-norma-para-

candidatos. Esse anexo, disponível em formato PDF, deve ser impresso e preenchido, 

devendo vir acompanhado dos comprovantes digitalizados e apresentados na sequência 

indicada no Anexo I da Norma CPGMTSP Nº 05.  

- Arquivo digital - grupo III: 

n) Pré-Projeto de Pesquisa, que deve contemplar o desenvolvimento de pesquisas em uma 

das linhas de pesquisa do Programa (conforme item 1.3). O pré-projeto deve conter: capa 

(título, linha de pesquisa do Programa na qual o mesmo se enquadra, nome do(a) 

candidato(a) e do(a) provável orientador(a), seguida de introdução, justificativa, objetivo(s), 

metodologia(s), cronograma de execução e referências bibliográficas (máximo de 15 

páginas; fonte Arial, tamanho 12; espaço 1,5).  

 

 

 

 

Goiânia, 27 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Profª. Drª. Mara Rúbia Nunes Celes 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical e Saúde Pública 
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