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Alteração do Calendário 

Retifica-se o edital acima especificado nos seguintes termos: 

• Onde se lê: 

5. Calendário de realização do Processo de Seleção 

ATIVIDADE PERÍODO/PRAZO 

Inscrições 07 à 22/01/2019  

Homologação das inscrições e divulgação 23/01/2019  

Divulgação preliminar da composição da Comissão de 

Seleção e dos nomes dos demais docentes do PPGIDH 

que participarão da primeira etapa 

23/01/2019 

Prazo de interposição de recurso referente ao 

indeferimento de inscrições e da composição da 

Comissão de Seleção e dos nomes dos demais 

docentes do PPGIDH e participarão da primeira etapa 

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Apresentação do resultado dos recursos referente ao 

indeferimento de inscrições 

29/01/2019 

Divulgação final da composição da Comissão de 

Seleção e dos nomes dos demais docentes do PPGIDH 

que participarão da primeira etapa 

04/02/2019 

Divulgação, em ordem alfabética, dos/as candidatos/as 

aprovados/as nos pré-projetos de pesquisa e aptos para a 

segunda etapa, no mural do PPGIDH e na página do 

Programa (ppgidh.ndh.ufg.br) 

 

12/02/2019 

Prazo de interposição de recursos referentes à Análise 

do Pré-Projeto de Pesquisa 

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Apresentação do resultado dos recursos 15/02/2019 

Realização da prova de conhecimento específico 18/02/2019, das 8h30min às 11h30min 

Realização da prova de língua estrangeira 18/02/2019, das 14h30min às 17h30min 

Realização do exame oral do pré-projeto de pesquisa  20, 21, 22 e 23/02/2019  

Divulgação do resultado preliminar dos/as 

candidatos/as aprovados/as na 2ª e 3ª Etapa do 

processo seletivo, em ordem de classificação, no 

mural do PPGIDH e na página do Programa 

(ppgidh.ndh.ufg.br).  

 

13/03/2019 até às 18h 

Prazo de interposição de recursos referentes ao 

resultado preliminar do Processo Seletivo 

Até 48 horas da divulgação do resultado 
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Apresentação do resultado dos recursos e divulgação 

do resultado final 

19/03/2019 

 

• Leia-se: 

5. Calendário de realização do Processo de Seleção 

ATIVIDADE PERÍODO/PRAZO 

Inscrições 07 à 22/01/2019  

Homologação das inscrições e divulgação 23/01/2019  

Prazo de interposição de recurso referente ao 

indeferimento de inscrições 

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Apresentação do resultado dos recursos referente ao 

indeferimento de inscrições 

29/01/2019 

Divulgação preliminar da composição da Comissão de 

Seleção e dos nomes dos demais docentes do PPGIDH 

que participarão da primeira etapa 

29/01/2019 

Prazo de interposição de recurso referente à 

composição da Comissão de Seleção e dos nomes dos 

demais docentes do PPGIDH que participarão da 

primeira etapa 

Até 48 horas da divulgação dos nomes 

Divulgação final da composição da Comissão de 

Seleção e dos nomes dos demais docentes do PPGIDH 

que participarão da primeira etapa 

04/02/2019 

Divulgação, em ordem alfabética, dos/as candidatos/as 

aprovados/as nos pré-projetos de pesquisa e aptos para a 

segunda etapa, no mural do PPGIDH e na página do 

Programa (ppgidh.ndh.ufg.br) 

 

12/02/2019 

Prazo de interposição de recursos referentes à Análise 

do Pré-Projeto de Pesquisa 

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Apresentação do resultado dos recursos 15/02/2019 

Realização da prova de conhecimento específico 18/02/2019, das 8h30min às 11h30min 

Realização da prova de língua estrangeira 18/02/2019, das 14h30min às 17h30min 

Realização do exame oral do pré-projeto de pesquisa  20, 21, 22 e 23/02/2019  

Divulgação do resultado preliminar dos/as 

candidatos/as aprovados/as na 2ª e 3ª Etapa do 

processo seletivo, em ordem de classificação, no 

mural do PPGIDH e na página do Programa 

(ppgidh.ndh.ufg.br).  

 

13/03/2019 até às 18h 

Prazo de interposição de recursos referentes ao 

resultado preliminar do Processo Seletivo 

Até 48 horas da divulgação do resultado 

Apresentação do resultado dos recursos e divulgação 

do resultado final 

19/03/2019 

 


