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1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL N.º 01/2015 

 
Chamada para credenciamento de Corpo Docente Permanente e Colaborador do Programa de Pós-

Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP). 

 
A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

Educação (CAEd), torna pública a primeira retificação ao Edital n° 01/2015 – Chamada para 

credenciamento de Corpo Docente Permanente e Colaborador do PPGP, divulgado em 02 de março 

de 2015 no site do PPGP (www.mestrado.caedufjf.net) nos seguintes termos: 

 
Alterar os dispositivos conforme se segue:   

 
No item 3, subitem 3.1, onde se lê: “3.1. O processo de seleção para o credenciamento será 

conduzido por uma banca avaliadora, composta por 3 (três) docentes do Corpo Permanente do 

PPGP, a partir dos seguintes critérios.” 

 
leia-se: “3.1. O processo de seleção para o credenciamento será conduzido por uma banca 

avaliadora, composta por docentes do Corpo Permanente do PPGP, a partir dos seguintes critérios.” 

 
No item 4, subitem 4.2, onde se lê: “4.2. De 25 a 27 de março de 2015: entrevistas agendadas no 

PPGP;” 

 
leia-se: “4.2. Nos dias 26, 27 e 31 de março de 2015 e 01º de abril de 2015: entrevistas agendadas no 

PPGP;” 

 
Esta Retificação passa a fazer parte integrante do Edital n° 01/2015 – Chamada para credenciamento 

de Corpo Docente Permanente e Colaborador do PPGP, ratificando-se todas as demais disposições 

nele constantes e não alteradas pelo presente, entrando em vigor nesta data. 

Juiz de Fora, 24 de março de 2015. 

 

Marcos Tanure Sanabio 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em  

Gestão e Avaliação da Educação Pública 
Universidade Federal de Juiz de Fora 

  


