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2º ADENDO À CHAMADA PÚBLICA DE SELEÇÃO Nº 28/2020

A Magnífica Reitora pro tempore da Universidade Estadual do Ceará, no uso

das suas atribuições e tendo em vista o grande volume de candidatos inscritos

comparativamente aos anos anteriores, resolve alterar os itens 3.5, 3.6, 3.7, 4.1.2.7,

4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.1.4.2, 4.1.4.3, 4.1.4.11, 4.1.4.12, 4.1.4.13, 4.1.5.2, 4.1.5.4, 4.1.5.5,

4.1.5.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.2.2.9, 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.11, 4.2.4.12, 4.2.4.13, 4.2.5.2,

4.2.5.4, 4.2.5.5, 4.2.5.6 e 6.2 da Chamada Pública de Seleção nº 28/2020, que estabelece

normas e condições especiais para o Processo Seletivo com vistas ao ingresso no

Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado – TURMA 2021, com

área de concentração em Formação de Professores, do Centro de Educação da

Universidade Estadual do Ceará, conforme abaixo indicado:

3.5 A relação com os nomes dos candidatos cujos pedidos de inscrição forem

deferidos será divulgada até as 17 horas do dia 14 de dezembro de 2020, no

site do PPGE.

3.6 O candidato com inscrição indeferida poderá impetrar recurso junto à

Coordenação do PPGE até as 17 horas do dia 15 de dezembro de 2020, não

cabendo recursos adicionais, na esfera administrativa, em relação à decisão

adotada no julgamento do recurso pela Coordenação do PPGE, mediante

preenchimento de formulário online disponível no site do PPGE.

3.7 A divulgação do resultado do recurso contra o indeferimento se dará até as 17

horas do dia 18 de dezembro de 2020, no site do PPGE.

4.1.2.7 O resultado da Fase 1 será divulgado no site do PPGE até as 17 horas do

dia 25 de janeiro de 2021.
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4.1.2.8 O prazo para recurso quanto ao resultado desta fase será até as 17 horas

do dia 26 de janeiro de 2021, mediante preenchimento de formulário online

disponível no site do PPGE.

4.1.2.9 O resultado do recurso será divulgado no site do PPGE até as 17 horas do

dia 04 de fevereiro de 2021.

4.1.4.2 As Arguições dos Projetos e Entrevistas serão realizadas no período de 08
a 12 de fevereiro de 2021, por banca específica para cada núcleo temático,

por meio de webconferência, em sessão restrita ao candidato e à banca,

composta de, no mínimo, três membros.

4.1.4.3 O calendário de realização das Arguições dos Projetos e Entrevistas será

divulgado no site do PPGE, enquanto o link da Arguição do Projeto e

Entrevista de cada candidato será enviado para seu respectivo e-mail

informado no ato da inscrição, até o dia 05 de fevereiro de 2021.

4.1.4.11 O resultado da Fase 2 será divulgado no site do PPGE até as 17 horas

do dia 18 de fevereiro de 2021.

4.1.4.12 O prazo para recurso quanto ao resultado da Fase 2 será até as 17 horas

do dia 19 de fevereiro de 2021, mediante preenchimento de formulário online

disponível no site do PPGE.

4.1.4.13 O resultado do recurso será divulgado no site do PPGE até as 17 horas

do dia 22 de fevereiro de 2021.

4.1.5.2 O candidato deverá preencher um formulário online disponível no site do

PPGE, contendo a ficha de avaliação dos títulos, e adicionar, em campo

específico no formulário, seu curriculum vitae Lattes/CNPq devidamente

comprovado em formato PDF, de 9h do dia 23 às 17h do dia 24 de fevereiro

de 2021, para os candidatos aprovados na Fase 2 (Arguição do Projeto e

Entrevista).

4.1.5.4 O resultado da Fase 3 será divulgado no site do PPGE, até as 17 horas do

dia 03 de março de 2021.

4.1.5.5 O prazo para recurso será até as 17 horas do dia 04 de março de 2021,

mediante preenchimento de formulário online disponível no site do PPGE.
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4.1.5.6 O resultado do recurso será divulgado no site do PPGE até as 16 horas do

dia 05 de março de 2021.

4.2.2.7 O resultado da Fase 1 será divulgado no site do PPGE até as 17 horas do

dia 25 de janeiro de 2021.

4.2.2.8 O prazo para recurso quanto ao resultado desta fase será até as 17 horas

do dia 26 de janeiro de 2021, mediante preenchimento de formulário online

disponível no site do PPGE.

4.2.2.9 O resultado do recurso será divulgado no site do PPGE até as 17 horas do

dia 04 de fevereiro de 2021.

4.2.4.2 As Arguições dos Projetos e Entrevistas serão realizadas no período de 08
a 12 de fevereiro de 2021, por banca específica para cada núcleo temático,

por meio de webconferência, em sessão restrita ao candidato e à banca,

composta de, no mínimo, três membros.

4.2.4.3 O calendário de realização das Arguições dos Projetos e Entrevistas será

divulgado no site do PPGE, enquanto o link da Arguição do Projeto e

Entrevista de cada candidato será enviado para seu respectivo e-mail

informado no ato da inscrição, até o dia 05 de fevereiro de 2021.

4.2.4.11 O resultado da Fase 2 será divulgado no site do PPGE até as 17 horas

do dia 18 de fevereiro de 2021.

4.2.4.12 O prazo para recurso quanto ao resultado da Fase 2 será até as 17 horas

do dia 19 de fevereiro de 2021, mediante preenchimento de formulário online

disponível no site do PPGE.

4.2.4.13 O resultado do recurso será divulgado no site do PPGE até as 17 horas

do dia 22 de fevereiro de 2021.

4.2.5.2 O candidato deverá preencher um formulário online disponível no site do

PPGE, contendo a ficha de avaliação dos títulos, e adicionar, em campo

específico no formulário, seu curriculum vitae Lattes/CNPq devidamente

comprovado em formato PDF, de 9h do dia 23 às 17h do dia 24 de fevereiro

de 2021, para os candidatos aprovados na Fase 2 (Arguição do Projeto e

Entrevista).



4 de 4

4.2.5.4 O resultado da Fase 3 será divulgado no site do PPGE, até as 17 horas do

dia 03 de março de 2021.

4.2.5.5 O prazo para recurso será até as 17 horas do dia 04 de março de 2021,

mediante preenchimento de formulário online disponível no site do PPGE.

4.2.5.6 O resultado do recurso será divulgado no site do PPGE até as 16 horas do

dia 05 de março de 2021.

6.2 O resultado final do processo seletivo será divulgado até as 17 horas do dia

05 de março de 2021, considerando os candidatos aprovados e classificados

na ordem decrescente de classificação da Linha de Pesquisa/Núcleo

Temático do Curso para o qual se inscreveram.

Os demais itens da Chamada Pública de Seleção nº 28/2020 permanecem

inalterados.

Fortaleza (CE), 23 de novembro de 2020.

Profa. Dra. Josete de Oliveira Castelo Branco Sales
Reitora Pro Tempore da UECE
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