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                       PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – CPG 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, NATUREZA E DINÂMICA 

DO ESPAÇO - PPGEO 

 

 

 

EDITAL Nº 08/2016 – PPG/CPG/UEMA 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade Estadual do Maranhão 

(PPG/UEMA) torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas, no 

período de 11 de ABRIL de 2016 a 11 de MAIO de 2016, as inscrições para seleção em 

nível de mestrado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, Natureza e Dinâmica do 

Espaço – PPGeo/UEMA, aprovado pelas Resoluções nº 1100/2014 – CEPE/UEMA e nº 

871/2014 – CONSUN/UEMA, de conformidade com as especificações contidas no presente 

Edital. 

  

1. DAS ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO:  

 

Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço 

 

2. DAS LINHAS DE PESQUISA:  

 

O Curso de Mestrado, objeto deste Edital, tem as seguintes linhas de pesquisa:  

Dinâmica da natureza e conservação; 

Dinâmica do espaço urbano e rural. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E NÚMERO DE VAGAS 

 

Para a inscrição no Programa de Pós-Graduação em Geografia, exige-se graduação em cursos 

das áreas das Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e 

Ciências Agrárias realizado em instituição de ensino superior cujo curso seja reconhecido pelo 
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MEC. Serão ofertadas 11 vagas para este processo seletivo, a serem preenchidas por ordem de 

classificação dos aprovados (o preenchimento de todas as vagas não é obrigatório). A 

inscrição se realizará na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Geografia, Natureza e 

Dinâmica do Espaço, no Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais - CECEN na Cidade 

Universitária Paulo VI, Bairro Tirirical, CEP 65.055-970, no período 11 de ABRIL a 11 de 

MAIO de 2016, no horário das 9h às 12h e das 14h às 18h. Para outras informações, telefone 

(98) 3244-5270, celular (98) 98714-8297, ppgeo.uema@gmail.com. A inscrição poderá ser 

realizada também por correio rápido (SEDEX ou equivalente), postadas até 11 de MAIO de 

2016, com toda documentação exigida enviada para a Universidade Estadual do Maranhão, 

Cidade Universitária Paulo VI, Caixa Postal 09, CEP: 65054-970, aos cuidados da 

Coordenação do Programa de Pós-graduação em Geografia, Natureza e Dinâmica do 

Espaço. São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações, 

documentações fornecidas e a escolha do idioma para a sua inscrição, as quais não poderão 

ser alteradas ou complementadas posteriormente, em nenhuma hipótese ou a qualquer título, 

bem como o candidato deverá certificar-se da entrega da documentação até a data limite 

estipulada acima para seu recebimento.  

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

A documentação necessária para a inscrição no Mestrado deverá ser entregue em envelope 

lacrado na Secretaria do PPGeo ou encaminhada por correio, contendo: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido (ANEXO I) (disponível na página do 

programa  www.ppgeo.uema.br ou na secretaria do PPGeo); 

b) Cópia do diploma de graduação ou declaração de conclusão do Curso de Graduação, ou 

declaração de defesa de monografia acompanhada com declaração que cursou todas as 

disciplinas e Histórico Escolar;  

c) Curriculum Vitae modelo Lattes atualizado (últimos três anos), conforme modelo completo 

da Plataforma Lattes, em 03 (três) cópias impressas, sendo uma cópia com documentos 

comprobatórios; 

d) Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade ou, para estrangeiros, passaporte ou 

registro de estrangeiro; 

e) 01 (uma) foto 3x4 colorida e recente; 
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f) Fotocópia do CPF; 

g) Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou justificativa; 

h) Comprovante de taxa de inscrição; 

i) Cópia do pré-projeto de pesquisa (máximo 15 laudas) em 03 (três) vias, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaço 1,5, em papel formato A4, digitado no anverso da folha, impresso 

na cor preta. Exclui-se a capa e a folha de rosto na contagem das 15 Laudas; 

 

O pré-projeto de pesquisa deve contemplar: 

Capa - Nome da instituição, nome do autor, título, subtítulo (se houver), linha de pesquisa, 

local, ano; 

Folha de Rosto - nome do autor; título; subtítulo (se houver) e a linha de pesquisa; 

Sumário - Elaborado conforme a ABNT NBR. 6027:2003; 

 

Os elementos textuais do pré-projeto devem contemplar os seguintes itens: 

Introdução - configuração histórico-conceitual do objeto, com elementos teóricos e 

empíricos da pesquisa; 

Justificativa – justificar a escolha do tema e sua relevância, considerando a sua vinculação 

com a Linha de Pesquisa do Mestrado em que pretende ingressar; 

Objetivos - geral e específicos; 

Procedimentos metodológicos - apresentar as perspectivas teórico-metodológicas do pré-

projeto e os procedimentos a serem utilizados no decorrer da pesquisa; 

Cronograma de execução das atividades; 

Referências, de acordo com a ABNT NBR 6023: 2002, para evidenciar a sistematização do 

conteúdo do pré-projeto. 

 

Todas as folhas do pré-projeto, a partir da primeira folha da parte textual, devem ser contadas 

sequencialmente e numeradas em algarismo arábico, no canto superior direito da folha. 

j) O candidato que prestar qualquer informação falsa ou inexata ao se inscrever no processo 

seletivo que não satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos 

normativos terá sua inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes; 

l) Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional ou fora do prazo; 
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m) Se a solicitação do pedido de inscrição for requerida por terceiros, deverá ser apresentado, 

além da documentação exigida neste Edital, Procuração Particular, com poderes específicos e 

Firma reconhecida do Outorgante em Cartório Extrajudicial, bem como fotocópia da Carteira 

de Identidade do Outorgado com apresentação de documento original. 

 

 

5. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

A taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), deverá ser depositada no Banco do 

Brasil, Agência: 3846-6, Conta Corrente: 5.393-7, em nome da Fundação de Apoio ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão - FAPEAD. Em nenhuma hipótese a Universidade devolverá os valores 

da taxa de inscrição. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1 Das Etapas do Processo Seletivo 

O processo seletivo será constituído por três etapas: prova escrita; entrevista e análise 

do pré-projeto; e proficiência em língua estrangeira. 

 

Etapa 1 – Prova escrita (Eliminatória e classificatória) 

 

A prova escrita terá uma duração máxima de 4 (quatro) horas, e deverá ser escrita com caneta 

esferográfica preta ou azul. Será composta de duas questões: uma relacionada à epistemologia 

da Geografia e a outra à linha de pesquisa definida pelo candidato no pré-projeto, conforme 

este edital. A nota mínima para aprovação na prova escrita é 7,0 (sete); numa escala de 0 a 10. 

A leitura pública será realizada pelo candidato e obedecerá a ordem alfabética, a ser divulgada 

pela Comissão de Seleção; a lista dos candidatos, com seus respectivos dias de leitura estará 

afixada no mural da secretaria do PPGeo no dia da prova escrita. Os critérios de avaliação 

observados pela Comissão de Seleção terão como base: o desenvolvimento do tema, a 

articulação da bibliografia básica indicada neste edital (ANEXO II), outras bibliografias e a 

construção do texto com profundidade argumentativa, escrita em conformidade com uso da 

norma culta e articulação de ideias. Somente será analisado o pré-projeto dos candidatos 

aprovados nesta etapa. 
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Etapa 2 - Análise do pré-projeto e entrevista (Eliminatória e Classificatória) 

A análise do pré-projeto será realizada e avaliada em uma escala de 0 a 10, considerando-se 

sua pertinência para o Programa e linhas de pesquisa. A nota mínima para aprovação no pré-

projeto e entrevista é 7,0 (sete). Os critérios de avaliação do pré-projeto envolverão: clareza,  

consistência, viabilidade teórico-metodológica e articulação com as linhas de pesquisas do 

programa e dos professores do quadro permanente. 

Na entrevista do candidato será considerada a articulação do pré-projeto com a linha de 

pesquisa proposta, observando-se clareza, consistência, viabilidade teórico-metodológica de 

execução da proposta, o campo de atuação (Currículo Lattes) relacionado ao pré-projeto, com 

área de conhecimento e fundamentação teórica. As entrevistas serão avaliadas numa escala de 

0 a 10.  

A nota final da 2ª etapa é a média aritmética da nota do pré-projeto e da entrevista. 

 

Etapa 3 - Prova de Idioma (Classificatória) 

 

Os candidatos deverão escolher no ato da inscrição uma entre as línguas estrangeiras aceitas 

para ingresso no PPGeo (inglês ou espanhol). Para que a prova em questão seja considerada 

de proficiência em língua estrangeira, a nota mínima deve ser igual a 7,0 (sete) numa escala 

de 0 a 10. A prova de idiomas será corrigida pelo Departamento de Letras do Centro de 

Educação, Ciências Exatas e Naturais - CECEN/UEMA. 

 

Parágrafo Único - Candidatos aprovados na 1ª e 2ª etapas, cuja nota na prova de idioma seja 

inferior a 7,0 terão um prazo de até 2 (dois) anos para serem aprovados em novo teste ou 

apresentarem certificado do teste de proficiência em língua estrangeira. 

 

6.2 As etapas do Processo Seletivo serão realizadas nas dependências do Prédio de Geografia 

no Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais CECEN - Cidade Universitária Paulo VI, 

Bairro Tirirical, São Luís/MA. Não haverá tolerância quanto a atrasos; os candidatos devem 

se apresentar com uma antecedência mínima de 30 minutos no local da prova, que será 

divulgado oportunamente no site da UEMA (www.uema.br) e no site do PPGeo 

(http://www.ppgeo.uema.br/). 

 

http://www.uema.br/
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6.3 A divulgação dos resultados de cada uma das etapas do processo seletivo será feita por 

meio da internet (www.uema.br) e no mural da Secretaria do PPGeo, não sendo informado 

resultado por telefone. 

 

7. DO RESULTADO FINAL 

 

O resultado final será obtido pela média ponderada das notas das três etapas, sendo que as 

etapas 1 e 2 (Prova escrita de Geografia e Análise do Pré-projeto e Entrevista) terão peso 2 (a 

nota tem o dobro de seu valor no total da pontuação) e a nota da terceira etapa (prova de 

idiomas) terá peso 1. A classificação obedecerá à ordem decrescente desta somatória.  

 

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

 

O primeiro critério para desempate de candidatos será da maior nota da prova escrita, seguida 

da maior nota do pré-projeto e da maior nota da entrevista. O último critério será o de maior 

idade.  

 

9. DO RECURSO  

 

Requerimento com apresentação de argumentos pelo interessado dirigido à Comissão de 

Seleção (Portaria nº 01/2016 – PPGeo/UEMA), a ser entregue e protocolado diretamente na 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação do PPGeo, observados os prazos no item 10 

(Cronograma), deste edital. 

 

 

10 CRONOGRAMA 

Evento Data Horário 

Inscrição 
11/04/2016 a 

11/05/2016 
09 às 12h / 14 às 18h 

Resultado preliminar da inscrição 16/05/2016 9h às 12h / 14h às 18h 

Interposição de recurso 17/05/2016 9h às 12h / 14h às 18h 

Homologação da inscrição 20/05/2016 9h às 12h / 14h às 18h 

Etapa 1 - Prova escrita de Geografia 23/05/2016 8h às 12h 

Leitura pública da prova escrita 24 e 25/05/2016 8h às 12h / 14h às 18h 

Resultado preliminar da prova escrita 30/05/2016 9h às 12h / 14h às 18h 

http://www.uema.br/
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OBS: Não haverá interposição da prova de idioma (Etapa 3) porque a mesma não é eliminatória. 

 

11. DA MATRÍCULA  

 

Será realizada na Secretaria do Programa do PPGeo, no Centro de Educação, Ciências Exatas 

e Naturais - CECEN, conforme calendário que consta no presente edital. 

Os candidatos em classificação excedente, havendo vagas, serão chamados a partir do dia 

15/08/2016, observados os prazos no item 10 (Cronograma) deste edital. 

 

12. DO LOCAL E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

O Mestrado Acadêmico em Geografia (processo nº 1803/2014) foi recomendado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na 157ª reunião da 

CTC-ES (Conselho Técnico Científico de Ensino Superior), realizada nos dias 24 a 26 de 

março de 2015, em Brasília-DF. 

As aulas do curso do PPGeo ocorrerão no turno diurno, de segunda a sexta, no pavilhão da 

Geografia, prédio de Pedagogia e Geografia da Universidade Estadual do Maranhão, podendo 

ocorrer aulas ou atividades de campo nos finais de semana, conforme à necessidade. O estágio 

de docência poderá ocorrer nos turnos diurno e noturno, conforme os horários das disciplinas 

dos Cursos de Graduação em Geografia. 

 

 

 

 

Interposição de recursos da etapa 31/05/2016 9h às 12h / 14h às 18h 

Resultado da etapa 02/06/2016 9h às 12h / 14h às 18h 

Etapa 2 – Análise do Pré-Projeto e 

Entrevista 
06 a 08/06/2016 8h às 12h / 14h às 18h 

Resultado preliminar da etapa 08/06/2016 9h às 12h / 14h às 18h 

Interposição de recursos 09/06/2016 9h às 12h / 14h às 18h 

Resultado da etapa 10/06/2016 9h às 12h  

Etapa 3 – Prova de Idioma 10/06/2016 14h às 18h 

Resultado do Seletivo 13/06/2016 Até às 18h 

Matrículas dos classificados 08 a 12/08/2016 8h às 12h / 14h às 18h 

Início das aulas 
Aula inaugural 

dia 15/08/2016 
9h 
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13. DO DIPLOMA  

Somente será conferido o diploma de conclusão ao aluno que satisfizer as Normas da Pós-

Graduação Stricto Sensu da UEMA (Resolução 1170/2015 - CEPE/UEMA) e do Regimento 

Interno do PPGeo. 

 

14. DO ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

 

Alunos com necessidades especiais devem solicitar o atendimento de sua necessidade por 

meio do preenchimento e entrega, no ato da inscrição, do Requerimento de Atendimento 

Especial presente no Anexo III deste Edital, junto com laudo que comprove a necessidade 

especial. 

 

15. CASOS OMISSOS  

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PPG, 

ouvido o Comitê de Pós-Graduação da UEMA. 

 

São Luís-MA, 07 de março de 2016. 

 

 

                                          Prof. Dr. Marcelo Cheche Galves 

                                Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

 

Visto: 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa 

                        Reitor 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PPG 

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO – PPGeo 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome Completo__________________________________________________ CPF____________________ 
 
Endereço: Rua/Av. ________________________________________________________________________ 
 
CEP:___________________BAIRRO____________________________________CIDADE______________UF____ 
 
Fone:___________________ Celular ________________ E-mail:___________________________________ 
 
Nascimento: _____/_______/_________ Sexo:_______ Estado Civil:_____________ 
 
Nacionalidade:___________________ Naturalidade:__________________________ 
 
FILIAÇÃO: Pai:___________________________________________________________________________ 
 
                  Mãe___________________________________________________________________________ 
 
Carteira de Identidade: ________________Título de Eleitor ________________ Zona__________ Seção________ 
 
2. DADOS ACADÊMICOS  
 
Graduação/ Curso________________________________________ Ano de Conclusão:_________________ 
 
Instituição:_______________________________________________________________________________ 
 
Endereço:_______________________________________________________________________________ 
 
Bairro:____________________________CEP:_________________Cidade:________________UF:________ 
 
Pós-Graduação:_______________________________________ Ano de Conclusão:____________________ 
 
Instituição: _______________________________________________________________________________ 
 
Endereço:_____________________________________CEP:_____________Cidade:__________ UF:___________ 
 
Suficiência em Inglês: (   ) Fala       (    ) Lê       (   ) Escreve     Outra (s)  língua (s):  __________________________ 
 
3. DADOS PROFISSIONAIS: 
 
Empregador: __________________________________________ Cargo/Função: ___________________________ 
 
Endereço: _______________________________________________ CEP:________________________________ 
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Cidade: ____________________________________ UF:____________________ 
 
Chefe Imediato:___________________________________________ Fone: _______________________________ 
 
Será Liberado para o Curso?              (    )  Sim   (    ) Não 
 
Será Liberado com Ônus?                  (    )  Sim   (    ) Não 
 
É candidato a bolsa de estudos?        (    )  Sim   (    ) Não 
 
4. LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
(    ) Espanhol 
(   ) Inglês 
 
5. ALUNO COM NECESSIDADE ESPECIAL 
      (    )  Sim   (    ) Não 
 
 
6. DECLARAÇÃO 
 
Certifico que as informações aqui prestadas são verdadeiras e comprometo-me a comunicar ao Colegiado, 
imediatamente, qualquer alteração das mesmas. 
 
 
 
Local e data: São Luís,_____ de __________________ de 2016. 
 
 
Assinatura_________________________________________ Rubrica ________________________________ 
 
 

 
 

 

 
   Cidade Universitária Paulo VI. C.P.09 Tirirical-CEP 65.055.970- São Luís - MA. Fone: (98) 3244-5270, (98) 98714-8297. 

C.N.P.J.06.35241/0001-68- Criada nos termos da Lei n° 4.400 de 30/12/1981. 
E-mail: ppgeo.uema@gmail.com 

http://www.ppgeo.uema.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ppgeo.uema@gmail.com
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ANEXO II – BIBLIOGRAFIA 

 

Tanto na avaliação do pré-projeto, quanto na prova escrita dos candidatos, a Comissão de 

Seleção levará em consideração a utilização adequada da bibliografia abaixo relacionada, a 

qual apresenta autores que tratam da epistemologia da Geografia e das duas linhas de pesquisa 

definidas neste edital. 

 

Epistemologia da Geografia 

 

CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. C.; CORREA, R. L. Geografia: conceitos e temas. Rio de 

Janeiro: Bertrand, Brasil, 1995. 

HOLZER, W. Uma discussão fenomenológica sobre os conceitos de paisagem e lugar, 

território e meio ambiente. Revista Território, v.3, jul. /dez. Rio de Janeiro: LAGET/UERJ, 

1997. p.77-85. 

MENDONÇA, F.; KOZEL, S. (Org.). Elementos de epistemologia da geografia 

contemporânea. Curitiba: UFPR, 2002. 

SOJA, E. Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço na teoria social crítica. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 

SPÓSITO, E. S. Geografia e filosofia: contribuição para o ensino do pensamento geográfico. 

São Paulo: Editora Unesp, 2004. 

 

Dinâmica da Natureza e Conservação 

 

ABREU, A. A. A teoria geomorfológica e sua edificação: análise crítica. Revista do IG, 4 

(1/2): 5-23, jan. dez. São Paulo. 1983. 

AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil S. A, 1996. 

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blücher, 1980. 

BAPTISTA NETO, J. A.; PONZI, V. R. A.; SICHEL, S. E. Introdução à geologia marinha. 

Rio de Janeiro: Interciência. 2004. 

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. (Org.). Geomorfologia: uma atualização das bases 

conceituais. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 2012. 

GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. (Org.). Impactos ambientais urbanos do Brasil. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
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LESPCH, I. F. 19 Lições de pedologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 

FLORENZANO, T. G. (Org.) Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais. São Paulo: 

Oficinas de Textos, 2008. 

PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J.; JORDAN, T. H. (Org.) Para entender a Terra. 

4ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B. TUNDISI, J. G. (Org.). Águas doces no Brasil: capital 

ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escrituras, 2002. 

 

Dinâmica do Espaço: Urbano e Rural 

 

OLIVEIRA, A. U. A agricultura camponesa no Brasil. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2001. 

MARTINS, H.; OLIVEIRA, A. U. Agricultura brasileira: tendências, perspectivas e 

correlação de forças. Brasília: Via Campesina, 2004. 

OLIVEIRA, A. U; MARQUES, M. I. M. (Org.). O campo no século XXI: território de vida, 

de luta e de construção da justiça social. São Paulo: Casa Amarela, 2004. 

FERNANDES, B. M.; MARQUES, M. I. M. Geografia agrária: teoria e poder. São Paulo: 

Expressão Popular, 2007. 

HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural.  

7ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 

CLARK, D. Introdução a geografia urbana. 2ª Ed. Rio de Janeiro, 1991. 

DAVIS, M. Planeta favela. São Paulo: Editora Bom Tempo. 2006. 

LEFEBVRE. H. O direito à cidade. 5ª ed. São Paulo: Editora Centauro, 2008. 

SANTOS, M. A urbanização brasileira. 5ª Ed. São Paulo: Editora Universidade de São 

Paulo, 2008. 

VILLAÇA, F. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Nobel, 1988. 
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ANEXO III 

REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 

 

NOME DO(A) CANDIDATO(A): ______________________________________ 

Marque o(s) tipo(s) de atendimento diferenciado de que você necessita: 

 

(  ) ampliação do tempo de realização das provas (de 1 hora) 

(  ) auxilio para transcrição das respostas das provas Objetiva e Discursiva 

(  ) auxílio na leitura da prova (ledor) 

(  ) provas com fonte ampliada 

(  ) lupa 

(  ) provas em braille 

(  ) acessibilidade ao local de realização das provas 

(  ) mobiliário adequado 

(  ) intérprete de língua brasileira de sinais (LIBRAS)/língua portuguesa 

(  ) flexibilização na correção das provas escritas; 

(  ) outros. Especificar: ___________________________________________________ 

 

Nestes termos, solicito deferimento. 

 

 

 

São Luís, _____ de ________________ de 2016. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

Para uso da Comissão de Seleção 

(  ) Deferido (  ) Indeferido 

Data: Local: 

Assinatura dos membros da Comissão de Seleção: 

 

 

 

 


