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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 018/2017

No Edital nº. 018/2017, publicado no Diário Oficial do Estado nº. 3049, de 26 de julho de 2017.

ONDE SE LÊ:

[...]

4.3.  Os  candidatos  estrangeiros  deverão  apresentar  adicionalmente:  Cópia  do  diploma  de
graduação plena e histórico escolar completo com vistos consulares brasileiros e tradução feita
por tradutor público juramentado no Brasil e Cópia do passaporte válido com visto de entrada no
Brasil, se cabível. 

4.4. Será admitida a inscrição por procuração pública ou instrumento particular (específico para a
inscrição neste certame), devendo o procurador apresentar, além da documentação exigida no
subitem  4.2,  da  procuração  original,  cópia  do  seu  documento  de  identidade  e  da  própria
procuração (as quais serão anexadas à documentação entregue). 

4.5.  O candidato  que  não apresentar  toda  a  documentação  exigida  no  subitem 4.2.  terá  sua
inscrição sumariamente indeferida, estando, portanto, eliminado do processo seletivo.

[...]

5.1. O processo seletivo será constituído das seguintes etapas obrigatórias: 

Prova objetiva de múltipla escolha (classificatória e eliminatória); 

Análise do Projeto de Pesquisa (classificatória e eliminatória) entregue no ato da inscrição, para
verificar os propósitos explicitados e sua adequação à natureza do curso – conforme Anexo II;

[...]

ANEXO I

CRONOGRAMA COM AS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

[...]

Entrega da Documentação na Sala de Atendimento da 
Coordenação Acadêmica do Campus Rorainópolis/UERR

26 a 31/10/2017 – em dias  úteis,
das 8h às 14h.

[...]

LEIA-SE:

8.5.  Os  candidatos  estrangeiros  deverão  apresentar  adicionalmente:  Cópia  do  diploma  de
graduação plena e histórico escolar completo com vistos consulares brasileiros e tradução feita
por tradutor público juramentado no Brasil e Cópia do passaporte válido com visto de entrada no
Brasil, se cabível. 
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8.6. Será admitida a matrícula por procuração pública ou instrumento particular (específico para
a inscrição neste certame), devendo o procurador apresentar, além da documentação exigida no
subitem  8.4.,  procuração  original,  cópias  do  seu  documento  de  identidade  e  da  própria
procuração (as quais serão anexadas à documentação entregue). 

8.7.  O candidato  que  não apresentar  toda  a  documentação  exigida  no  subitem 8.4.  terá  sua
matrícula sumariamente indeferida, estando, portanto, eliminado do processo seletivo.

[...]

5.1. O processo seletivo será constituído das seguintes etapas obrigatórias: 

Prova objetiva de múltipla escolha (classificatória e eliminatória); 

Análise  do  Projeto  de  Pesquisa  (classificatória  e  eliminatória)  para  verificar  os  propósitos
explicitados e sua adequação à natureza do curso – conforme Anexo II;

[...]

ANEXO I

CRONOGRAMA COM AS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

[...]

Entrega  do  Projeto  de  Pesquisa  e  do  Formulário  de
inscrição preenchido corretamente na Sala de Atendimento
da  Coordenação  Acadêmica  do  Campus
Rorainópolis/UERR.

26 a 31/10/2017 – em dias  úteis,
das 8h às 14h.

[...]

Boa Vista-RR, 08 de agosto de 2017. 

REGYS ODLARE LIMA DE FREITAS
Reitor


