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EDITAL Nº 16/2017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 

DO AFASTAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE DOCENTES PARA 
CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO EM PROGRAMAS DE  

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E PÓS-DOUTORADO 

 

Retificação Edital 16/2017 

ONDE SE LÊ: 

DO RESULTADO 

 

Art. 12 A lista preliminar com os nomes, pontuação e classificação dos candidatos a 

afastamento será divulgada pela CPPD do Campus Rolante no dia 1º de dezembro de 2017. 

 

§ 1º O prazo para a interposição de recursos à lista preliminar divulgada pela representação 

local da CPPD será de 3 dias úteis; 

§ 2º O candidato interessado em interpor recurso da lista preliminar deverá preencher e 

entregar o formulário do Anexo V na CGP do Campus Rolante entre os dias 07 e 11 de 

dezembro das 08:00h até 12:00h e das 13:15h até 17:15h. 

§ 3º A lista com os nomes e classificação final dos candidatos a afastamento será divulgada 

pela representação local da CPPD até o dia 13 de dezembro de 2017. 

§ 4º A lista classificatória final emitida pela representação local da CPPD será encaminhada 

para homologação do Conselho de Campus.  

§ 5º O Conselho de Campus analisará e publicará a lista classificatória final até o dia 18 de 

dezembro de 2017. 

 Parágrafo único: O candidato interessado em interpor recurso à lista classificatória final do 

Conselho de Campus deverá preencher e entregar o formulário do Anexo V na CGP do 

Campus no prazo de três dias úteis após a divulgação da lista final homologada pelo Conselho 

de Campus, das 8:00h às 12:00 h e das 13:15h às 17:15h.  
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Art. 16 O Conselho de Campus publicará o resultado definitivo até o dia 22 de dezembro de 

2017. 

LEIA-SE: 

DO RESULTADO 

  

Art. 12 A lista preliminar com os nomes, pontuação e classificação dos candidatos a 

afastamento será divulgada pela CPPD do Campus Rolante no dia 1º de dezembro de 2017. 

 

§ 1º O prazo para a interposição de recursos à lista preliminar divulgada pela representação 

local da CPPD será de 3 dias úteis; 

 

§ 2º O candidato interessado em interpor recurso da lista preliminar deverá preencher e 

entregar o formulário do Anexo V na CGP do Campus Rolante entre os dias 04 e 06 de 

dezembro das 08:00h até 12:00h e das 13:15h até 17:15h. 

 

§ 3º A lista final com os nomes, pontuação e classificação final dos candidatos a afastamento 

será divulgada pela CPPD do Campus Rolante no dia 08 de dezembro de 2017. 

 

§ 4º O prazo para a interposição de recursos à lista final divulgada pela representação local da 

CPPD será de 3 dias úteis; 

 

§ 5º O candidato interessado em interpor recurso da lista final deverá preencher e entregar o 

formulário do Anexo V na CGP do Campus Rolante entre os dias 11 e 13 de dezembro das 

08:00h até 12:00h e das 13:15h até 17:15h. 

Parágrafo único: O Conselho de Campus analisará e publicará a lista classificatória final até o 

dia 18 de dezembro de 2017. 

 

_________________________  

Representação Local da CPPD 
Port. 80/2017  
 
_________________________ 

 Prof. Jesus Rosemar Borges  
Diretor-geral Pro Tempore Port. 684/2017 


