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EDITAL 007/PPGSS/2019 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal 

de Santa Catarina no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Resolução 

Normativa Nº 95/CUn/2017, de 4 de abril de 2017, torna pública a retificação do Edital n.º 

005/PPGSS/2019 que trata do Processo Seletivo para o provimento de vagas no curso de 

Mestrado em Serviço Social. 

 

1 Das retificações: 

 

1.1 Onde se lê: 

 

[...]2.2.2 Caso um(a) candidato(a) autodeclarado(a) negros(as) (preto(a) ou pardo(a)) ou 

indígena tenha nota final para ser classificado(a) entre as 12 (doze) vagas de ampla 

concorrência[...] 

 

Leia-se: 

 

[...]2.2.2 Caso um(a) candidato(a) autodeclarado(a) negros(as) (preto(a) ou pardo(a)) ou 

indígena tenha nota final para ser classificado(a) entre as 13 (treze) vagas de ampla 

concorrência[...] 

 

1.2 Onde se lê: 

 

[...]2.3.1 Os candidatos aprovados em número superior às vagas disponibilizadas neste edital 

comporão um cadastro reserva e poderão ser admitidos nos quadros do curso de Doutorado 

em Serviço Social no decorrer do ano letivo de 2020.[...] 

 

Leia-se: 

 

[...]2.3.1 Os candidatos aprovados em número superior às vagas disponibilizadas neste edital 

comporão um cadastro reserva e poderão ser admitidos nos quadros do curso de Mestrado em 

Serviço Social no decorrer do ano letivo de 2020.[...] 

 

1.3 Onde se lê: 

 

3.4.1 Os documentos encaminhados por e-mail deverão estar em arquivos separados e 

nomeados da seguinte forma: 

1. Comprovante_de_inscrição_Nome_do_Candidato.pdf 

2. Cópia_RG_CPF_Nome_do_Candidato.pdf 
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3. Cópia_Diploma_Graduação_Nome_do_Candidato.pdf 

4. Cópia_Histórico_Graduação_Nome_do_Candidato.pdf 

5. Cópia _Fotografia_Nome_do_Candidato.pdf 

6. Cópia_Autodeclaração_Nome_do_Candidato.pdf 

 

Leia-se: 

 

3.4.1 Os documentos exigidos para a inscrição são os que seguem e deverão ser 

encaminhados por e-mail em arquivos separados e nomeados da seguinte forma: 

1. Comprovante_de_inscrição_Nome_do_Candidato 

2. Cópia_RG_CPF_Nome_do_Candidato 

3. Cópia_Diploma_Graduação_Nome_do_Candidato 

4. Cópia_Histórico_Graduação_Nome_do_Candidato 

5. Cópia _Fotografia_Nome_do_Candidato 

6. Cópia_Autodeclaração_Nome_do_Candidato 

7. Cópia_Currículo_Lattes_Nome_do_Candidato 

8. Comprovantes_Currículo_Lattes_Nome_do_Candidato 

 

1.4 Adicionar os itens 3.4.7 e 3.4.7.1 com a seguinte redação: 

 

3.4.7 Do Currículo no formato da Plataforma Lattes: 

 

3.4.7.1 O currículo dos candidatos deverá estar em formato da Plataforma Lattes com os 

comprovantes anexos na ordem apresentada no documento. 

 

 

Florianópolis, 28 de agosto de 2019. 
 

 

Beatriz Augusto de Paiva 

Coordenadora do PPGSS 

Portaria 1903/2018/GR 

 


