
 
 

RETIFICAÇÃO 1 AO  EDITAL 

Nº 04/2021 

 

 
O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) da Universidade Federal 

de Goiás torna público aos interessados que as inscrições do processo seletivo para o ingresso ao 

Mestrado – Turma Especial ofertada à Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em 

Saúde, do Ministério da Saúde – SGTES/MS - com início no segundo semestre de 2021, foram 

prorrogadas até 30 de junho de 2021, e continuam podendo ser realizadas de segunda-feira a 

sexta-feira, exceto feriados, no horário das 8 às 17 horas. Mais informações e o Edital podem ser 

obtidos no sítio https://ppgadm.face.ufg.br/ e pelo e-mail ppgadm.face@ufg.br. 

Com essa prorrogação, o Cronograma do processo seletivo para a ter a seguintes redação: 

Quadro 1. Cronograma do processo seletivo 
 

 

Etapa DATA DESCRIÇÃO DA ETAPA Horário 

1 07/06/2021 
Divulgação do edital de seleção nº-04/2021 e da Comissão de 

Seleção 
9h 

2 07/06/2021 Divulgação dos temas de pesquisa 9h 

3 08 e 09/06/2021 Prazo para impugnação do edital Até 17h 

4 
 

11/06/2021 Resultado das solicitações de impugnação do edital Até 20h 

5 14 a 30/06/2021 Período de inscrições para candidatos(as) 
8h às 

17h 

6 01/07/2021 Resultado preliminar da homologação das inscrições Até 22h 

7 2 e 3/07/2021 
Período de interposição de recurso quanto ao resultado preliminar 

da homologação das inscrições 
Até 22h 

8 5/07/2021 Resultado final da homologação das inscrições Até 20h 

9 06 e 07/07/2021 
Período para interposição de recurso quanto aos componentes da 
Comissão de Seleção 

Até 17h 

10 06/07/2021 
Divulgação do horário e do link de acesso para a realização da 
prova de inglês 

Até 20h 

11 08/07/2021 
Realização da prova de inglês e resultado de recurso quanto aos 
componentes da Comissão de Seleção 

A 
definir 
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12 12/07/2021 Resultado preliminar da prova de inglês Até 17h 

13 13 e 14/07/2021 
Período de interposição de recurso quanto ao resultado preliminar 

da prova de inglês 
Até 17h 

14 15/07/2021 Resultado final da prova de inglês Até 17 

15 19/07/2021 Divulgação dos horários individuais de realização da prova oral Até 17h 

16 20 a 24/07/2021 Realização da prova oral 
A 

definir 

17 30/07/2021 Prazo máximo para envio do resultado do Teste ANPAD 
 

18 
 

03/08/2021 
Resultado preliminar: da prova oral; da análise do projeto de 

pesquisa; da avaliação de currículos; do Teste ANPAD 
Até 20h 

 

19 
 
04 e 05/08/2021 

Período de interposição de recurso quanto aos resultados 

preliminares: da prova oral; da análise do projeto de pesquisa; da 
avaliação de currículos e do Teste ANPAD 

 

Até 18h 

20 06/08/2021 
Resultado final: da prova oral; do projeto de pesquisa; da avaliação 

de currículos e do Teste ANPAD 
Até 20h 

 

21 
 

10/08/2021 

 

Resultado preliminar do processo seletivo 
 

Até 20h 

22 11 e 12/08/2021 
Período de interposição de recurso quanto ao resultado preliminar 
do processo seletivo 

Até 18h 

23 13/08/2021 Resultado final do processo seletivo Até 20h 

 

 

Goiânia, 28 de junho de 2021. 
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