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RETIFICAÇÃO Nº 02 / EDITAL Nº 37/2020 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Geologia da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri, no uso de suas atribuições legais, resolve RETIFICAR o Edital nº 

37/20202, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do referido 

Edital. 

 

No item 5.2:  

Onde se lê:  

5.2. A composição da comissão julgadora será divulgada no dia 29/05/2020, no sítio 

da PRPPG/UFVJM. 

Leia-se: 

5.2. A composição da comissão julgadora será divulgada no dia 29/07/2020, no sítio 

da PRPPG/UFVJM. 

 

No item 5.4.3:  

Onde se lê: 

5.4.3. A prova será realizada no dia 15/06/2020, terá duração de três horas e trinta 

minutos, com início às 8hs30 e término às 12hs e será realizada na sala 11A, do 

Centro de Estudos Geológicos (CeGeo) Campus JK, situado à Rodovia MGT 367 

KM 583, nº 5000 – Alto da Jacuba – Diamantina/MG, com duração mínima de 60 

(sessenta)minutos 

Leia-se: 

5.4.3. A prova será realizada remotamente no dia 03/08/2020 a partir do acesso ao link 

https://tinyurl.com/y2bva6lv. A prova terá duração de três horas e trinta minutos, 

com início às 8hs30 e término às 12hs. Os candidatos deverão ter à mão seus 

dados pessoais para fins de identificação no formulário da prova.  
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No item 5.4.7:  

Onde se lê: 

5.4.7. Durante a prova escrita, não será permitida nenhuma forma de consulta, quer 

seja a livros ou quaisquer outros materiais bibliográficos impressos, quer seja a 

recursos eletrônicos e de informática (por exemplo, computadores, notebooks, tablets, 

i-pods, celulares e similares). 

Leia-se: 

5.4.7. É responsabilidade dos canditados testar previamente seus recursos de software, 

hardware e conexão para execução da prova. A banca não se responsabiliza por 

problemas de conexão, software, hardware ou pelo uso inadequado dos recursos de 

aplicação remota pelos candidatos antes ou durante a realização da prova. 

 

No item 5.5.3:  

 

Onde se lê: 

 

5.5.3. A análise do Currículo Lattes será feita pela comissão julgadora no dia 

17/06/2020 de 08hs30 às 12hs e de 14hs às 17hs, na sala de reuniões do CeGeo, 

situado à Rodovia MGT 367, Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG, 

em conformidade com a documentação apresentada pelo candidato, não havendo 

a necessidade de sua presença 

Leia-se: 

5.5.3. A análise do Currículo Lattes será feita pela comissão julgadora no dia 

04/08/2020 de 08hs30 às 12hs e de 14hs às 17hs,  na sala de reuniões do CeGeo, 

situado à Rodovia MGT 367, Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG, 

em conformidade com a documentação apresentada pelo candidato, não havendo 

a necessidade de sua presença 

 

No item 5.6.7:  
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Onde se lê: 

5.6.7. A análise do Pré-Projeto será feita pela comissão julgadora no dia 21/06/2020 

de 08hs30 às 12hs e de 14hs às 17hs, na sala de reuniões do CeGeo, situado à 

Rodovia MGT 367, Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG, em 

conformidade com a documentação apresentada pelo candidato, não havendo a 

necessidade de sua presença 

Leia-se: 

5.6.7. A análise do Pré-Projeto será feita pela comissão julgadora no dia 05/08/2020 

de 08hs30 às 12hs e de 14hs às 17hs, na sala de reuniões do CeGeo, situado à 

Rodovia MGT 367, Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG, em 

conformidade com a documentação apresentada pelo candidato, não havendo a 

necessidade de sua presença 

 

No item 7.1:  

Onde se lê: 

7.1. O resultado das etapas seletivas será disponibilizado no sítio da PRPPG/UFVJM, 

no dia 03/07/2020. 

Leia-se 

7.1. O resultado das etapas seletivas será disponibilizado no sítio da PRPPG/UFVJM, 

no dia 07/08/2020. 

Diamantina, 20 de julho de 2020. 

 

Prof. Dr. Cristiano Christofaro Matosinhos 

 Coordenador em Exercício do PPG/UFVJM 


