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PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 005/2022 
 

Retificação nº 6 
Altera datas finais do Processo Seletivo (Cronograma) 

Altera item 8.1 - Matrículas 
 

 
  A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), no uso de suas atribuições, e com relação ao Cronograma de publicações referente 
ao Edital nº 005/2022, torna pública a Retificação nº 6, que altera as datas da parte final do cronograma do 
processo seletivo e o item 8.1 do Edital, que trata das matrpiculas dos ingressantes em 2023. 
 

a) Considerando que o Edital foi publicado com bastante antecedência para contemplar a utilização 
do resultado do Teste Anpad de fevereiro de 2023 pelos candidatos (as); e  
Considerando que a data de realização da edição de fevereiro/2023 do Teste Anpad foi alterada 
para 05/03/2023 e a divulgação do resultado está prevista para 10/04/2023; ficam alteradas as 
datas previstas no cronograma do Edital n° 005/2022 a partir de 23/03/2023. Assim, a parte final 
do cronograma passa a ter a seguinte redação: 

 

Data Etapa Horário 

29/03/2023 Divulgação dos horários individuais de realização da prova oral  Até 17h 

03 a 05/04/2023 Realização da prova oral  A definir 

10/04/2023 
Resultado preliminar da prova oral; da análise do projeto de pesquisa; e da 
avaliação de currículos 

Até 23h59 

11 e 12/04/2023 
Período de interposição de recurso quanto aos resultados preliminares da 
prova oral; da análise do projeto de pesquisa; e da avaliação de currículos 

Até 17h 

12/04/2023 
Resultado final da prova oral; da análise do projeto de pesquisa; e da 
avaliação de currículos  

Até 23h59 

12/04/2022 Resultado preliminar do Processo Seletivo Até 23h59 

13 e 14/04/2023 
Período de interposição de recurso quanto ao resultado preliminar do 
Processo Seletivo  

Até 17h 

14/04/2023 Resultado final do Processo Seletivo Até 23h59 

17 a 19/04/2023 Período de matricula dos(as) aprovados(as) Até 17h 

 
b) No item 8.1 do Edital, em que se lê “Os/as candidatos/as selecionados/as deverão manifestar 

interesse em se matricular no PPGADM até o dia 13/04/2023, pelo e-mail ppgadm.face@ufg.br”, 
leia-se: “Os/as candidatos/as selecionados/as devem realizar suas matrículas na Secretaria do 
Programa nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2023”. 

 

Goiânia, 23 de março de 2023. 

 
Prof. Dr. Thiago Alves 

Coordenador 
(documento original assinado) 
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