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Edital de Seleção Discente 0002/2022 (Turma 2023) 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS -  EXAME DE 
CURRÍCULO 

 
 

 

 

Os candidatos convocados para o Exame de Língua Estrangeira ficam, desde já, convocados para o 

Exame de Currículo. Os (as) candidatos(as) devem enviar para o e-mail do Programa 

(ppgdp.direito@ufg.br) a Ficha de Avaliação do Curriculum Vitae (Anexo X do Edital PPGDP 

02/2022), preenchida pelo candidato, com o quantitativo e a produção acreditam possuir, cópia 

atualizada do Currículo Lattes e os documentos comprobatórios dos títulos/produção 

intelectual/atividades acadêmicas/atividades profissionais (nessa ordem e em arquivo PDF único) 

até as 18h00m do dia 17 de novembro de 2022. 

 

A Comissão de Seleção informa que serão considerados como documentos comprobatórios: 

 

Grupo 1 – Títulos acadêmicos 

 Diploma. 

Grupo 2 – Produção Intelectual 

 Artigos publicados em revistas/periódicos ou anais de eventos – Inteiro teor do artigo (ou 

resumo) publicado; *Obs: para revistas com Qualis, será considerado a última avaliação divulgada 

e disponibilizada pela CAPES oficialmente (Qualis Quadriênio 2013-2016)  

 Livro completo (ou organização de livro) – Capa e página com a ficha catalográfica (com 

dados de referência bibliográfica); 

 Capítulo de livro – Capa, página com a ficha catalográfica (com dados de referência 

bibliográfica) e inteiro teor do capítulo; 

 Organização de eventos científicos – certificado ou declaração. 

Grupo 3 – Atividades acadêmicas 

 Certificado, declaração ou documento comprobatório equivalente. 
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Grupo 4 – Atividades profissionais 

 Declarações, certidões da OAB, ou contrato social, ou carteira de trabalho. 

 

Goiânia, 10 de novembro de 2022. 
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