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SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO 2018
Altera o local para
solicitação dos recursos.
9. Cronograma do Processo Seletivo
Datas, períodos e horários

Local

2 de outubro a 3 de novembro No site: www.siposg.furg.br
de 2017
6 de novembro de 2017

7 de novembro de 2017

Atividade
Inscrições

Secretaria do PPGEO no Campus Primeira
fase:
Carreiros (FURG) e no site Divulgação da lista de
www.posgeografia.furg.br
inscrições
homologadas
Via e-mail: posgeografia@furg.br
Prazo para recurso

8 de novembro de 2017

Secretaria do PPGEO no Campus Divulgação da lista
Carreiros (FURG) e no site: final de inscrições
www.posgeografia.furg.br
homologadas

23 de novembro de 2017

Secretaria do PPGEO no Campus Segunda
fase:
Carreiros
(FURG)
e
em: Divulgação das notas
www.posgeografia.furg.br
do Projeto de pesquisa

24 de novembro de 2017

Via e-mail: posgeografia@furg.br

29 de novembro de 2017

Prazo para recurso

Terceira fase: Prova
escrita 1)Apresentar
documento
de
identidade com foto
Pavilhão 03
14:00 horas
2)Entregar: a) cópia do
Histórico
da
Sala 3201
graduação; b) cópia do
Currículo
Lattes
Duração de 04 horas para a
documentado
3)
realização da prova.
Realização da Prova
escrita
Até 04 de dezembro de 2017
Secretaria do PPGEO no Campus Divulgação das notas
Carreiros
(FURG)
e
em: da Prova escrita
www.posgeografia.furg.br

05 de dezembro de 2017

Via e-mail: posgeografia@furg.br

08 de dezembro de 2017

Secretaria do PPGEO no Campus Quarta fase: Prova de
Carreiros (FURG) e no site títulos
www.posgeografia.furg.br

Até 11 de dezembro de 2017

Secretaria do PPGEO no Campus Divulgação das notas
Carreiros (FURG) e no site: da Prova de títulos.
www.posgeografia.furg.br
Divulgação
do
resultado final dos
aprovados(as)
e
suplentes
por
orientador(a).
Via e-mail: posgeografia@furg.br Prazo para recurso

12 de dezembro de 2017
março de 2018

Prazo para recurso

Secretaria do PPGEO – Prédio do Matrícula
dos
ICHI
mestrandos aprovados.

10. Dos Recursos
Será assegurado aos candidatos o direito a recurso em todas as etapas da
seleção, de acordo com os prazos determinados no cronograma deste edital.
O recurso deverá ser interposto, por meio de requerimento dirigido à Comissão
Examinadora, encaminhado para o e-mail posgeografia@furg.br
O recurso deverá estar devidamente fundamentado, com argumentação lógica
e consistente, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. No caso
do recurso da prova escrita, o candidato poderá requerer a vista da prova na
secretaria do PPGEO.
A Comissão de Seleção deverá emitir seu parecer conforme o cronograma
deste edital.

Rio Grande – RS, 06/11/2017
________________________
Comissão de seleção 2018

