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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA Nº 08/2020/PROPG 
 

Onde se lê:
4.3 Os candidatos deverão indicar, no momento da inscrição, qual o período em que desejam iniciar suas atividades no exterior, de
acordo com os seguintes períodos:

1º Período: julho ou agosto de 2020
2º Período: setembro de 2020

 
Leia-se:
4.3 Os candidatos deverão indicar, no momento da inscrição, qual o período em que desejam iniciar suas atividades no exterior, de
acordo com os seguintes períodos:

1º Período: setembro de 2020
2º Período: novembro de 2020

------------------------------
 
Onde se lê:
11. Do Cronograma

Etapa Responsável Data/Período
Publicação do edital interno de Seleção ProPG 04/03/2020
Divulgação da Comissão Preliminar de Seleção ProPG 04/03/2020
Pedido de esclarecimentos ou impugnação no Edital (Para solicitar impugnação do Edital ou
esclarecimentos, protocolar carta com pedido e justificativa na secretaria da ProPG) Candidato 06/03/2020

Análise dos pedidos de esclarecimentos ou impugnação do Edital
Comissão
Preliminar de
Seleção

10/03/2020

Divulgação do resultado referente à análise dos pedidos de esclarecimentos ou impugnação do Edital
Comissão
Preliminar de
Seleção

10/03/2020

Início Inscrição no Processo Seletivo (1o  e 2o Período) Candidato 11/03/2020
Fim Inscrição no Processo Seletivo (1o  e 2o  Período) Candidato 20/03/2020

Divulgação da lista de inscrições indeferidas/deferidas e divulgação da composição da Comissão de
Seleção

Comissão
Preliminar de
Seleção

24/03/2020

Recurso em relação ao indeferimento da inscrição e impugnação da composição da comissão de seleção Candidato 26/03/2020

Análise do recurso em face ao indeferimento da inscrição e da impugnação de membros da Comissão de
Seleção

Comissão
Preliminar de
Seleção

27/03/2020

Publicação da relação final de inscrições deferidas e composição final da comissão de seleção
Comissão
Preliminar de
Seleção

27/03/2020

Início do Processo de seleção Comissão de
Seleção 30/03/2020

Fim do Processo de seleção Comissão de
Seleção 03/04/2020

Divulgação dos resultados Comissão de
Seleção 03/04/2020

Recurso em face ao resultado Candidato 07/04/2020
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Análise dos recursos em relação ao resultado Comissão de
Seleção

13/04/2020

Publicação do resultado final Comissão de
Seleção 13/04/2020

Início da Indicação do(s) bolsistas no SCBA da CAPES para início das atividades em julho/agosto
2020 ProPG 14/04/2020

Fim da Indicação do(s) bolsistas no SCBA da CAPES para início das atividades em julho/agosto
2020 ProPG 24/04/2020

1o. Período de início da bolsa (Início das atividades no exterior) Bolsista De julho a
agosto de 2020

Início da Indicação do(s) bolsistas no SCBA da CAPES para início das atividades em setembro/2020 ProPG 01/06/2020
Fim da Indicação do(s) bolsistas no SCBA da CAPES para início das atividades em setembro/2020 ProPG 19/06/2020
2o. Período de início da bolsa (Início das atividades no exterior) Bolsista Setembro/2020

 
Leia-se:
11. Do Cronograma

Etapa Responsável Data/Período
Publicação do edital interno de Seleção ProPG 04/03/2020
Divulgação da Comissão Preliminar de Seleção ProPG 04/03/2020
Pedido de esclarecimentos ou impugnação no Edital (Para solicitar impugnação do Edital ou
esclarecimentos, protocolar carta com pedido e justificativa na secretaria da ProPG) Candidato 06/03/2020

Análise dos pedidos de esclarecimentos ou impugnação do Edital
Comissão
Preliminar de
Seleção

10/03/2020

Divulgação do resultado referente à análise dos pedidos de esclarecimentos ou impugnação do Edital
Comissão
Preliminar de
Seleção

10/03/2020

Início Inscrição no Processo Seletivo Candidato 11/03/2020
Fim Inscrição no Processo Seletivo Candidato 08/05/2020

Divulgação da lista de inscrições indeferidas/deferidas e divulgação da composição da Comissão de
Seleção

Comissão
Preliminar de
Seleção

12/05/2020

Recurso em relação ao indeferimento da inscrição e impugnação da composição da comissão de seleção Candidato 14/05/2020

Análise do recurso em face ao indeferimento da inscrição e da impugnação de membros da Comissão de
Seleção

Comissão
Preliminar de
Seleção

15/05/2020

Publicação da relação final de inscrições deferidas e composição final da comissão de seleção
Comissão
Preliminar de
Seleção

15/05/2020

Início do Processo de seleção Comissão de
Seleção 18/05/2020

Fim do Processo de seleção Comissão de
Seleção 22/05/2020

Divulgação dos resultados Comissão de
Seleção 22/05/2020

Recurso em face ao resultado Candidato 26/05/2020

Análise dos recursos em relação ao resultado Comissão de
Seleção 29/05/2020

Publicação do resultado final Comissão de
Seleção 29/05/2020

Início da Indicação do(s) bolsistas no SCBA da CAPES - 1o Período (para início das atividades em
setembro de 2020) ProPG 01/06/2020

Fim da Indicação do(s) bolsistas no SCBA da CAPES - 1o período (para início das atividades em
setembro de 2020) ProPG 19/06/2020

1o. Período de início da bolsa (Início das atividades no exterior/Brasil) Bolsista Setembro de
2020

Início da Indicação do(s) bolsistas no SCBA da CAPES - 2o Período (para início das atividades em
novembro de 2020) ProPG 15/09/2020

Fim da Indicação do(s) bolsistas no SCBA da CAPES - 2o período (para início das atividades em
novembro de 2020) ProPG 30/09/2020

2o. Período de início da bolsa (Início das atividades no exterior/Brasil) Bolsista Novembro de
2020

 
------------------------------
Onde se lê:
14.8 A ProPG poderá lançar outro edital, considerando o início das atividades no exterior em novembro de 2020, caso haja vagas
remanescentes.
Leia-se:
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14.8 A ProPG poderá lançar outro edital em função dos desdobramentos da pandemia do coronavírus.
 

Documento assinado eletronicamente por Jose Carlos Paliari, Pró-Reitor(a) Adjunto(a), em 20/03/2020, às 12:04, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0148460 e o código CRC 44108687.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.004971/2020-19 SEI nº 0148460 

Modelo de Documento:  Edital, versão de 05/Dezembro/2019  
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