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3ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL 2019 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL – PPGP 

GESTÃO E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 
 

PROCESSO SELETIVO 2019 
 

MESTRADO PROFISSIONAL 
 
 
O Programa de Pós-graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública (PPGP) da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) torna pública a retificação nº 03/2019 (abrangendo 
exclusivamente os candidatos que concorrem às vagas reservadas à UFJF) ao Edital do Processo Seletivo 
- PPGP 2019, divulgado em 20 de maio de 2019, no site do PPGP (www.mestrado.caedufjf.net), nos 
seguintes termos: 
 
 
Alterar os dispositivos conforme se segue:  
 
 
No subitem 5.4.2, onde se lê: “5.4.2) O comprovante definitivo de inscrição poderá ser emitido a partir do 
dia 10 de junho de 2019, por meio do site www.mestrado.caedufjf.net (Disponível em: Editais > Processo 
Seletivo Discente > 2019 > Acompanhamento de Inscrição). Nele serão confirmados o dia e o local de 
realização da prova.” 
 
leia-se: “5.4.2) O comprovante definitivo de inscrição poderá ser emitido a partir do dia 25 de junho de 
2019, por meio do site www.mestrado.caedufjf.net (Disponível em: Editais > Processo Seletivo Discente > 
2019 > Acompanhamento de Inscrição). Nele serão confirmados o dia e o local de realização da prova.” 
 
 
No subitem 5.5.6, onde se lê: “5.5.6) As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 16 de 
junho de 2019. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada.” 
 
leia-se: “5.5.6) As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 30 de junho de 2019. Em 
nenhuma hipótese haverá segunda chamada.” 
 
 
No subitem 5.5.11, onde se lê: “5.5.11) As provas serão realizadas nas seguintes cidades: Juiz de Fora 
(MG), Governador Valadares (MG), Teresina (PI), São Luís (MA) e Fortaleza (CE).” 
 
leia-se: “5.5.11) As provas serão realizadas nas seguintes cidades: Juiz de Fora (MG), Governador 
Valadares (MG) e Fortaleza (CE).” 
 
 
No subitem 5.5.15, onde se lê: “5.5.15) O gabarito da prova objetiva será divulgado no site 
www.mestrado.caedufjf.net, a partir do dia 18 de junho de 2019.” 
 
leia-se: “5.5.15) O gabarito da prova objetiva será divulgado no site www.mestrado.caedufjf.net, a partir do 
dia 1º de julho de 2019.” 
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No subitem 6.1, onde se lê: “6.1) Haverá publicação de resultado por etapa (obedecendo ao critério de 
até três vezes o número de vagas), que será divulgado no site http://www.mestrado.caedufjf.net 
abrangendo: 

a) Resultado das provas objetivas, juntamente com a validação do vínculo – 27 de junho de 2019. 
b) Resultado das provas dissertativas – 08 de julho de 2019.” 

 
leia-se: “6.1) Haverá publicação de resultado por etapa (obedecendo ao critério de até três vezes o 
número de vagas), que será divulgado no site http://www.mestrado.caedufjf.net abrangendo: 

a) Resultado das provas objetivas, juntamente com a validação do vínculo – 08 de julho de 2019. 
b) Resultado das provas dissertativas – 15 de julho de 2019.” 

 
 
No subitem 6.1.2.1, onde se lê: “6.1.2.1) O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para solicitar vista do 
espelho do cartão-resposta das provas objetiva e dissertativa contar-se-á da divulgação do gabarito da 
prova objetiva, prevista para ocorrer a partir do dia 18/06/2019.” 
 
leia-se: “6.1.2.1) O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para solicitar vista do espelho do cartão-resposta 
das provas objetiva e dissertativa contar-se-á da divulgação do gabarito da prova objetiva, prevista para 
ocorrer a partir do dia 01/07/2019.” 
 
 
No subitem 6.1.3.1, onde se lê: “6.1.3.1) O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para solicitar vista da nota 
da prova objetiva contar-se-á da divulgação do resultado da prova objetiva, prevista para ocorrer a partir 
do dia 27/06/2019.” 
 
leia-se: “6.1.3.1) O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para solicitar vista da nota da prova objetiva 
contar-se-á da divulgação do resultado da prova objetiva, prevista para ocorrer a partir do dia 08/07/2019.” 
 
 
No subitem 6.1.4.1, onde se lê: “6.1.4.1) O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para solicitar vista do 
espelho de correção da prova dissertativa contar-se-á a partir da publicação do resultado da prova 
dissertativa, prevista para ser divulgada a partir do dia 08/07/2019.” 
 
leia-se: “6.1.4.1) O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para solicitar vista do espelho de correção da 
prova dissertativa contar-se-á a partir da publicação do resultado da prova dissertativa, prevista para ser 
divulgada a partir do dia 15/07/2019.” 
 
 
No subitem 6.2. onde se lê: “6.2) A lista final com os aprovados no Processo Seletivo 2019 será 
divulgada a partir de 16 de julho de 2019, no site www.mestrado.caedufjf.net.” 
 
leia-se: “6.2) A lista final com os aprovados no Processo Seletivo 2019 será divulgada a partir de 22 de 
julho de 2019, no site www.mestrado.caedufjf.net.” 
 
 
No subitem 8.1. onde se lê: “8.1) Os aprovados no Processo Seletivo 2019 deverão confirmar sua pré-
matrícula no dia 22 de julho de 2019. As instruções para pré-matrícula serão oportunamente divulgadas no 
site www.mestrado.caedufjf.net.” 
 
leia-se: “8.1) Os aprovados no Processo Seletivo 2019 deverão confirmar sua pré-matrícula das 10 horas 
até as 15 horas (horário de Brasília) do dia 25 de julho de 2019. As instruções para pré-matrícula serão 
oportunamente divulgadas no site www.mestrado.caedufjf.net.” 
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No item 9, onde se lê: CRONOGRAMA: 
 

ATIVIDADE DATA 

Confirmação da Inscrição pelo 

CAEd/UFJF 

Emissão do Comprovante Definitivo de Inscrição pela 

internet 

A partir de 

10/06/2019 

Realização das provas objetiva e dissertativa 16/06/2019 

Publicação dos gabaritos da prova objetiva 18/06/2019 

Solicitação de vista do espelho do cartão-resposta das provas objetiva e dissertativa  
18 a 21/06/2019 
(Conforme subitem 

6.1.2) 

Interposição de recurso quanto ao gabarito da prova objetiva 
18 a 21/06/2019 

 (Conforme subitem 7.1) 

Resposta ao recurso quanto ao gabarito da prova objetiva 
24 a 26/06/2019 

(Conforme subitem 7.2) 

Publicação das notas da prova objetiva 27/06/2019 

Solicitação de vista da nota da prova objetiva 
27/06 a 01/07/2019 

(Conforme subitem 6.1.3) 

Interposição de recurso da nota da prova objetiva 
27/06 a 01/07/2019 
 (Conforme subitem 7.3) 

Resposta ao recurso da nota da prova objetiva 
02 e 03/07/2019 

(Conforme subitem 7.4) 

Publicação da validação do vínculo (responsabilidade das Contratantes) 27/06/2019 

Interposição de recurso da validação do vínculo (diretamente com a Contratante) 
27/06 a 01/07/2019 
 (Conforme subitem 7.5) 

Resposta ao recurso da validação do vínculo (responsabilidade das Contratantes) 
02 e 03/07/2019 

(Conforme subitem 7.6) 

Publicação das notas da prova dissertativa 08/07/2019 

Solicitação de vista do espelho de correção da prova dissertativa, obedecendo ao critério de até 3 (três) 

vezes o número de vagas. 
08 a 10/07/2019 

(Conforme subitem 6.1.4) 

Interposição de recurso da nota da prova dissertativa 
08 a 10/07/2019 

(Conforme subitem 7.7) 

Resposta ao recurso da nota da prova dissertativa 
11 e 12/07/2019 

(Conforme subitem 7.8) 

Publicação do resultado final 16/07/2019 

Interposição de recurso do resultado final 
16 a 18/07/2019 

(Conforme subitem 7.9) 

Resposta ao recurso do resultado final 
18 e 19/07/2019 
(Conforme subitem 

7.10) 

Pré-matrícula (confirmação por meio do site) 22/07/2019 
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leia-se: 9) CRONOGRAMA: 
 

ATIVIDADE DATA 

Confirmação da Inscrição pelo 

CAEd/UFJF 

Emissão do Comprovante Definitivo de Inscrição pela 

internet 

A partir de 

25/06/2019 

Realização das provas objetiva e dissertativa 30/06/2019 

Publicação dos gabaritos da prova objetiva 01/07/2019 

Solicitação de vista do espelho do cartão-resposta das provas objetiva e dissertativa  
01 a 03/07/2019 
(Conforme subitem 

6.1.2) 

Interposição de recurso quanto ao gabarito da prova objetiva 
01 a 03/07/2019 

 (Conforme subitem 7.1) 

Resposta ao recurso quanto ao gabarito da prova objetiva 
03 a 05/07/2019 

(Conforme subitem 7.2) 

Publicação das notas da prova objetiva 08/07/2019 

Solicitação de vista da nota da prova objetiva 
08 a 10/07/2019 

(Conforme subitem 6.1.3) 

Interposição de recurso da nota da prova objetiva 
08 a 10/07/2019 

 (Conforme subitem 7.3) 

Resposta ao recurso da nota da prova objetiva 
10 e 11/07/2019 

(Conforme subitem 7.4) 

Publicação da validação do vínculo (responsabilidade das Contratantes) 08/07/2019 

Interposição de recurso da validação do vínculo (diretamente com a Contratante) 
08 a 10/07/2019 

 (Conforme subitem 7.5) 

Resposta ao recurso da validação do vínculo (responsabilidade das Contratantes) 
10 e 11/07/2019 

(Conforme subitem 7.6) 

Publicação das notas da prova dissertativa 15/07/2019 

Solicitação de vista do espelho de correção da prova dissertativa, obedecendo ao critério de até 3 (três) 

vezes o número de vagas. 
15 a 17/07/2019 

(Conforme subitem 6.1.4) 

Interposição de recurso da nota da prova dissertativa 
15 a 17/07/2019 

(Conforme subitem 7.7) 

Resposta ao recurso da nota da prova dissertativa 
17 a 19/07/2019 

(Conforme subitem 7.8) 

Publicação do resultado final 22/07/2019 

Interposição de recurso do resultado final 
22 a 24/07/2019 

(Conforme subitem 7.9) 

Resposta ao recurso do resultado final 
25/07/2019 

(Conforme subitem 7.10) 

Pré-matrícula (confirmação por meio do site) 
25/07/2019  

(de 10h às 15h - 

horário de Brasília) 

 
 

Juiz de Fora, 24 de junho de 2019. 
 

Profa. Eliane Medeiros Borges 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação Profissional em Gestão e 

Avaliação da Educação Pública – PPGP 


