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EDITAL 010/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 

006/PPGSS/2019, de 23/08/2019, que trata do Processo Seletivo para o provimento de vagas 

no curso de Doutorado em Serviço Social. 

 

1 Das retificações: 

 

1.1 Acrescentar os itens 3.1.1 e 3.1.2 com as seguintes redações: 

 

[...]3.1.1 Candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido expedidos pela IES até o ato da 

inscrição, poderão se inscrever desde que apresentem declaração original da IES indicando a 

data de conclusão e da colação de grau de Curso de Graduação. 

 

3.1.2 Candidatos que sejam possíveis concluintes de Curso de Graduação, no final do semestre 

em que se inscreverem, poderão fazê-lo desde que apresentem documentação da IES 

declarando essa condição.[...] 

 

1.2 Suprimir os seguintes documentos do item 3.4.1: 

 

[...]7. Cópia_Currículo_Lattes_Nome_do_Candidato 

8. Comprovantes_Currículo_Lattes_Nome_do_Candidato[...] 

 

1.3 Suprimir os itens 3.4.7 e 3.4.7.1. 

 

1.4 Acrescentar os itens 7.3, 7.3.1, 7.4 e 7.4.1 com a seguinte redação: 

 

[...]7.3 O Currículo no formato da Plataforma Lattes e seus comprovantes deverão ser 

enviados, por e-mail, das 20h do dia 08/10/2019 até às 19h do dia 17/10/2019, conforme item 

7 desde edital, em formato PDF (Portable Document Format), em arquivos separados e 

nomeados da seguinte forma: 

 

1. Cópia_Currículo_Lattes_Nome_do_Candidato 

2. Comprovantes_Currículo_Lattes_Nome_do_Candidato 

 

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

comprovantes anexados na ordem apresentada no documento. 
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7.4 O Pré-projeto deverá ser enviado, por e-mail, das 20h do dia 08/10/2019 até às 19h do dia 

17/10/2019, conforme item 7 desde edital, em formato PDF (Portable Document Format), em 

arquivo nomeado da seguinte forma: 

 

1. Cópia_Pré_projeto_número_de_inscrição 

 

7.4.1 O pré-projeto deverá respeitar o disposto no ANEXO III deste edital que trata das 

instruções para a elaboração do pré-projeto de dissertação de mestrado.[...] 

 

 

Florianópolis, 06 de setembro de 2019. 
 

 

Beatriz Augusto de Paiva 

Coordenadora do PPGSS 

Portaria 1903/2018/GR 

 


