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RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROPPG 04/2012 
 
 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MANEJO DE SOLO E ÁGUA (MESTRADO E DOUTORADO) 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (UFERSA), no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a retificação dos 
itens 2.1 e 3.2.1 do edital Edital PROPPG 04/2012, os quais passam a vigorar com as seguintes 
redações: 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 05/06/2012 a 29/06/2012. Toda a 
documentação necessária para a inscrição do(a) candidato(a) deverá ser entregue pessoalmente 
ou por meio de um procurador legalmente constituído e de uma só vez na PROPPG até o dia 
29/06/2012. Caso o candidato faça a opção de enviar a documentação pelos correios, esta deverá 
ser enviada por SEDEX e com aviso de recebimento, sendo que a data da postagem dessa 
correspondência não poderá ultrapassar o dia 25/06/2012, pois o PPGMSA e a PROPPG não se 
responsabilizam por atrasos dos correios na entrega dos documentos. Em consequência da greve 
dos servidores técnico-administrativos da UFERSA iniciada em 11/06/2012, o horário de 
funcionamento da secretaria da PROPPG para recebimento da documentação dos(as) 
candidatos(as) é somente das 08h:00min às 11h:00min, de segunda a sexta-feira, salvo dias 
de feriado oficial. Caso essa greve termine antes do dia 29/06/2012, o horário de 
funcionamento da secretaria da PROPPG para recebimento da documentação dos(as) 
candidatos(as) voltará a ser das 08h:00min às 11h:00min e das 13h:30min às 17h:00min, de 
segunda a sexta-feira, salvo dias de feriado oficial. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
3.2. Da Prova Objetiva 

3.2.1. Primeiramente o(a) candidato(a) fará uma Prova Objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório, valendo no máximo 10,0 (dez) pontos. Esta prova constará de 30 (trinta) questões 
objetivas de múltipla escolha, que versará sobre os programas contidos no anexo II deste edital, e 
buscará avaliar o grau de conhecimento do(a) candidato(a) em conteúdos básicos da área de Manejo 
de Solo e Água. A nota da Prova Objetiva será expressa numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 
com uma casa decimal. A nota mínima para aprovação na prova objetiva é 5,0 (cinco) pontos. 
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