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2ª RETIFICAÇÃO
Retificação do edital de SELEÇÃO PARA MESTRADO E DOUTORADO – 2018
do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, publicado no B.O
no. 95 de 23/10/2017, alterando os seguintes pontos:
1. Onde se lê:

7.1 São fixadas em 25 vagas para o curso de Mestrado e 10 vagas para o Curso de
Doutorado, as quais serão preenchidas por candidatos/as aprovados/as. A classificação
será feita em ordem decrescente da nota global obtida pelo candidato e o
preenchimento das vagas dar-se-á até o limite aqui indicado. No caso de até dois
servidores da universidade serem aprovados, mas se classificarem além do limite de
vagas estabelecido para esta seleção, existirão duas vagas institucionais além do total
indicado acima para os cursos de Mestrado e Doutorado. Esta decisão é respaldada no
que é estabelecido na Resolução nº 1/2011 do Conselho Coordenador de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFPE. Havendo desistência de candidato
aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula, será convocado/a o/a
candidato/a aprovado/a e não classificado/a até o dia da matrícula, obedecida a ordem
de classificação.
Leia-se:
7.1 São fixadas em 25 vagas para o curso de Mestrado e 11 vagas para o Curso de
Doutorado, as quais serão preenchidas por candidatos/as aprovados/as. A classificação
será feita em ordem decrescente da nota global obtida pelo candidato e o
preenchimento das vagas dar-se-á até o limite aqui indicado. No caso de até dois
servidores da universidade serem aprovados, mas se classificarem além do limite de
vagas estabelecido para esta seleção, existirão duas vagas institucionais além do total
indicado acima para os cursos de Mestrado e Doutorado. Esta decisão é respaldada no
que é estabelecido na Resolução nº 1/2011 do Conselho Coordenador de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UFPE. Havendo desistência de candidato
aprovado/classificado até a data de encerramento da matrícula, será convocado/a o/a
candidato/a aprovado/a e não classificado/a até o dia da matrícula, obedecida a ordem
de classificação.
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