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Edital N. 03/2017 

  

RETIFICAÇÃO AO EDITAL N.01/2017 

Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES) 

Processo de Seleção de Bolsista para o Programa de Pós-Graduação em Psicologia 2017. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa 

Maria (PPGP-UFSM) torna pública a alteração no Edital N.01/2017 para o processo seletivo de bolsista para 

Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES (PNPD/CAPES), em função de alteração no Cronograma do 

Processo Seletivo. 

1.ALTERAR  

1.1. Onde se lê: 

V. Período de Inscrição 

a. A inscrição do candidato deverá ser feita pelo correio, via Sedex do dia 02/10/2017 até o dia 

14/10/2017 com a documentação completa e com data de postagem até 14/10/2017, para o 

endereço: 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Av. Roraima n 1000, Prédio 74B, na           

sala 3301, Cidade Universitária, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, Brasil, CEP 97015-900  

VI. Seleção 

   a.    O processo de seleção compreenderá a análise do currículo do candidato, do projeto de pesquisa e 

do plano de trabalho. Será indicado para receber a bolsa PNPD/CAPES o candidato que, preenchendo 

os requisitos necessários, obtiver a maior pontuação final atribuída pela Comissão de Seleção, 

respaldada pelo Colegiado de Pós-Graduação do Programa. 

b.  Para aqueles que tiveram as inscrições homologadas a entrevista será realizada no dia 23/10/2017 

a partir das 09:30. 

 

         1.2. Leia-se: 

V. Período de Inscrição  

a. A inscrição do candidato deverá ser feita pelo correio, via Sedex, do dia 30/10/2017 até o 

dia 24/11/2017 com a documentação completa e com data de postagem até 24/11/2017, para 

o endereço: 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Av.Roraima n 1000, Prédio 74B,na    

sala 3301, Cidade Universitária, Bairro Camobi, Santa Maria/RS, Brasil, CEP 97015-900. 

VI. Seleção 

a. O processo de seleção compreenderá a análise do currículo do candidato, do projeto de 
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pesquisa e do plano de trabalho. Será indicado para receber a bolsa PNPD/CAPES o candidato 

que, preenchendo os requisitos necessários, obtiver a maior pontuação final atribuída pela 

Comissão de Seleção, respaldada pelo Colegiado de Pós-Graduação do Programa. 

b. Para aqueles que tiverem as inscrições homologadas a entrevista será realizada no dia 

04/12/2017 a partir das 09h, na sala 3304, do 3º andar do Prédio 74B-Campus Camobi. 

 

 

2. As demais informações e exigências contidas no Edital N.01/2017/PPGP/UFSM, publicado 

completo, no dia 26 de Setembro de 2017 na página do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

UFSM( http://www.ppgp.ufsm.br), permanecem inalteradas e válidas. 

 

Santa Maria, 30 de outubro de 2017. 

  

                                                             

                                                            Prof. Dr. Alberto Manuel Quintana 

 Coordenador do PPGP/UFSM 
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