SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE
GOIÁS REGIONAL CATALÃO
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA E CIÊNCIAS SOCIAIS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA –
MESTRADO PROFISSIONAL
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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História,
designado conforme portaria 1712/2019 da reitoria da
Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições
legais, Considerando, considerando a necessidade de publicização
das subcomissões de avaliação, para possíveis manifestações de
impedimento de algum(a) membro(a) das bancas, RESOLVE:
tornar público a retificação do item 8 do Edital, estabelecendo novas
datas para a seleção.
O Item 08 do Edital 01/2019, fica alterado passando a valer as seguintes datas e horários
que vão reger as fases restantes do processo seletivo.
Todas as datas e horários constantes no edital 01/2019 para o restante do processo
seletivo passarão a ser regidas conforme o calendário abaixo.

Divulgação da composição das Subcomissões de
avaliação

29 de outubro de 2020.

16h

Prazo para alegação
de
impedimento 48 horas a contar da data e
horário de divulgação
ou suspeição dos membros das bancas
05 de novembro de 2020
Até às
Divulgação do julgamento de alegação de
16:30h.
impedimento ou suspeição dos membros das
bancas
17h
Divulgação preliminar do resultado da Carta de 05 de novembro de 2020
Intenções
Prazo para recurso ao resultado da Carta de 48 horas a partir da data e
Intenções
horário de divulgação do
resultado
10 de novembro de 2020.
Divulgação do resultado dos recursos da Carta
de Intenções.
Divulgação do resultado final da Carta de
10 de novembro de 2020
Intenções.
10 de novembro de 2020
Divulgação da lista de convocados(as) para
exame oral.
Divulgação dos horários para realização do
Exame Oral.
Exame Oral

10 de novembro de 2020.

Divulgação do resultado preliminar do Exame
Oral
Prazo para recurso ao resultado do Exame Oral

18 de novembro de 2020

10h
10:30h
16h
17:00h

ser
12, 13, 16 e 17 de novembro A
de 2020.
divulgado

48 horas a partir da data e
horário de divulgação do
resultado

Até às 09h

Divulgação do resultado dos recursos do Exame
Oral
Divulgação do Resultado final Exame Oral

23 de novembro de 2020

10h

23 de novembro de 2020

11h.

Resultado preliminar final

23 de novembro de 2020

16h

Prazo para recursos do Resultado Final

48 horas a partir da data e
horário de divulgação do
resultado
26 de novembro de 2020.

8h às 12h
e das 13h
às 17h
09h

26 de novembro de 2020.

10h

Divulgação

do resultado dos recursos
do Resultado final
Homologação e divulgação do Resultado Final

Verificação das comissões com os candidatos(as) 30 de novembro e 01, 02, 03 Convocaçã
que fizeram autodeclaração
e 04 de dezembro de 2020. o a ser
realizada.

Catalão-Go., 29 de outubro de 2020.
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