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EDITAL Nº 27 /2019

           A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, por meio do
presidente da Comissão Central de Seleção de Mestrado do Curso de Pós-Graduação em
Letras, cons�tuída pela Resolução n. 141, de 27 de setembro de 2019, torna pública a
re�ficação do Edital n. 21, de 10 de julho de 2019, referente ao Processo sele�vo visando à
seleção de candidatos para preenchimento de vagas no Programa de Pós-Graduação em
Letras, Curso de Mestrado, do Câmpus de Três Lagoas, conforme disposições a seguir:

 

          1. Alterar o item 2.1, que passa a conter o seguinte texto:

 

          2.1. As inscrições ficarão abertas pelo Portal de Pós-Graduação da
UFMS (www.posgraduacao.ufms.br), da 0h do dia 20/08/2019 às 23h59min do dia
14/10/2019, selecionando-se o Curso de Mestrado em Letras e a opção Realizar Inscrição. 

 

          2. Alterar o item 2.1.1, que passa a conter o seguinte texto:

 

          2.1.1. Para efe�var a inscrição, os documentos devem ser enviados via Portal da Pós-
Graduação até às 23h59min do dia 14/10/2019.

 

          3. Alterar a alínea "b" do item 2.2, que passa a conter o seguinte texto:

          2.2

 

          b) comprovante original de pagamento da Taxa de Inscrição, no valor de 120,00 (cento e
vinte reais), ou 60,00 (sessenta reais) para os candidatos que �verem isenção parcial deferida.
A Guia de Recolhimento da União (GRU), com data de vencimento até o dia 14/10/2019.
deverá ser gerada assim que o candidato finalizar sua inscrição no Portal;

 

          4. Alterar o item 2.6. que passa a conter o seguinte texto:

 

          2.6. A relação de inscrições deferidas e indeferidas será publicada no dia 16/10/2019, às
8h, na página do Curso, dispondo o candidato de 24 horas para solicitar recurso, conforme
formulário (ANEXO V). As solicitações de recurso devem ser encaminhadas para o e-
mail p.sele�vo2020.ppgletras@gmail.com, e serão analisadas pela Comissão de Seleção, a
qual enviará o parecer quanto ao recurso para o e-mail do candidato.

 

          5. Alterar o item 2.7, que passa a conter o seguinte texto:

 

          2.7. No dia 18/10/2019, será disponibilizada nos mesmos locais a relação defini�va das
inscrições deferidas e indeferias.
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                                                                                                                                             Três Lagoas,
07 de outubro de 2019.

 

                                                                                                                                                             
 Renato Rodrigues Pereira

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Renato Rodrigues Pereira,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 07/10/2019, às 16:01,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1544354 e o código CRC 8FEA7F58.
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