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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 024/2021 COPG/PRPPG
SELEÇÃO DE DISCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO
PÚBLICA E SOCIEDADE PARA INGRESSO NO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE
2022

Onde se lê:
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.3 Período de inscrição: 01 de setembro de 2021 a 29 de outubro de 2021;
2.4 As informações prestadas na realização da inscrição serão de inteira responsabilidade
do(a) candidato(a).
2.5 A relação dos(as) alunos(as), cujas inscrições foram deferidas, será disponibilizada na
página da UNIFAL-MG (https://www.unifal-mg.edu.br/ppgps/) em 03 de novembro de
2021.
3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1.1 1ª etapa – prova escrita: aplicada a todos(as) os(as) candidatos(as) cujas inscrições
forem deferidas. Prova escrita específica para cada linha de pesquisa do PPGPS (ANEXO I),
de caráter eliminatório e classificatório, no dia 04 de novembro de 2021. A bibliografia
recomendada encontra-se no ANEXO II do presente edital. O(a) candidato(a) receberá a
prova por correio eletrônico às 09:00 e deverá encaminhar as respostas das questões até as
17:00 de 04 de novembro de 2021, para o endereço eletrônico do PPGPS (ppgps@unifalmg.edu.br). Cada candidato(a) deverá confirmar o recebimento das questões da prova e a
secretaria confirmará o recebimento das respostas. Os(as) candidatos(as) que não
encaminharem as respostas até as 17:00 serão desclassificados(as). Problemas de
conectividade, horário ou qualquer outro alegado não serão considerados como
justificativa para envios após as 17:00, tendo em vista o tempo permitido para a realização
da prova.
Leia-se:
2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.3 Período de inscrição: 01 de setembro de 2021 a 05 de novembro de 2021;
2.4 As informações prestadas na realização da inscrição serão de inteira responsabilidade
do(a) candidato(a).
2.5 A relação dos(as) alunos(as), cujas inscrições foram deferidas, será disponibilizada na
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página da UNIFAL-MG (https://www.unifal-mg.edu.br/ppgps/) em 09 de novembro de
2021.
3. DO PROCESSO SELETIVO
3.1.1 1ª etapa – prova escrita: aplicada a todos(as) os(as) candidatos(as) cujas inscrições
forem deferidas. Prova escrita específica para cada linha de pesquisa do PPGPS (ANEXO I),
de caráter eliminatório e classificatório, no dia 11 de novembro de 2021. A bibliografia
recomendada encontra-se no ANEXO II do presente edital. O(a) candidato(a) receberá a
prova por correio eletrônico às 09:00 e deverá encaminhar as respostas das questões até as
17:00 de 11 de novembro de 2021, para o endereço eletrônico do PPGPS (ppgps@unifalmg.edu.br). Cada candidato(a) deverá confirmar o recebimento das questões da prova e a
secretaria confirmará o recebimento das respostas. Os(as) candidatos(as) que não
encaminharem as respostas até as 17:00 serão desclassificados(as). Problemas de
conectividade, horário ou qualquer outro alegado não serão considerados como
justificativa para envios após as 17:00, tendo em vista o tempo permitido para a realização
da prova.
Varginha, 28 de outubro de 2021.
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Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG
Documento assinado eletronicamente por Vanessa Bergamin Boralli Marques, PróReitora de Pesquisa e Pós-Graduação, em 28/10/2021, às 11:16, 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.unifalmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0619257 e o código CRC 8E5C6820.
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