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EDITAL Nº 002/PPGMAD/NUCSA/UNIR/2020

Processo nº 999553471.000069/2019-36

RETOMADA E RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO
EM ADMINISTRAÇÃO – TURMA 2020

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Fundação Universidade
Federal de Rondônia (UNIR) torna pública a retomada do processo sele vo objeto do EDITAL Nº
001/PPGMAD/NUCSA/UNIR/2020 (0328896), bem como, em decorrência da pandemia da COVID-19 e
seus efeitos, a re ficação  dos seguintes pontos desse Edital destacados em negrito, permanecendo
inalterados os demais itens, subitens e anexos do referido Edital.

[...]

"A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração (PPGMAD), do Núcleo de
Ciências Sociais Aplicadas (NUCSA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), torna
pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para o processo de seleção de candidatos ao
Curso de Mestrado em Administração para ingresso no primeiro semestre de 2021, em consonância
com o Regimento Geral do Curso.

[...]
 
4. DA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO

[...]

4.2. Disposições Gerais

[...]

4.2.4. A classificação das 60 maiores notas, que participarão da segunda etapa, dar-se-á:

Lista de
Candidatos Conterão

Data da
divulgação

da lista

Data para
manifestar
interesse e

declarar que
não utilizou

testes
ANPAD

realizados no
período de

Junho/2018 a
março/2019

para
ingresso em

outro
programa

“stricto

Candidatos
que devem
manifestar
interesse  e
declarar que
não utilizou

testes ANPAD
realizados no

período de
Junho/2018 a
março/2019

para ingresso
em outro
programa

“stricto
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“stricto
sensu" sensu"

1ª
60 maiores

notas
05/10/2020

05 a
08/10/2020

Todos

2ª

candidatos da
1ª lista que

manifestaram
interesse

+ (e)

candidatos
imediatamente
subsequentes
aos da 1ª lista

=

totalizando 60
candidatos

09/10/2020
09 a

15/10/2020

Apenas
os Candidatos
imediatamente
subsequentes
aos da 1ª lista

Final

candidatos da
1ª lista que

manifestaram
interesse

+ (e)

candidatos da
2ª lista que

manifestaram
interesse

+ (e)

se
houver vagas

para
completar 60
candidatos

para segunda
etapa

deste certame,
candidatos

imediatamente
subsequentes
aos da 2ª lista

=

totalizando 60
candidatos

16/10/2020
Não se
aplica

Não se aplica

4.2.5. As listas de candidatos prevista no quadro do item 4.2.4. serão publicadas na página da UNIR
(https://www.unir.br/), na do PPGMAD (http://www.ppga.unir.br/). 
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[...]

5. DA INSCRIÇÃO PARA SEGUNDA ETAPA

5.1. O candidato classificado de acordo com os critérios do item 4.2 deverá, no período de 03 a
11/11/2020, realizar a inscrição para Segunda Etapa do Processo de Seleção.

[...]

5.8. As inscrições serão homologadas pela Comissão de avaliação do Processo Sele vo, mediante a
 constatação da totalidade e legibilidade dos documentos exigidos, e serão divulgadas no endereço
eletrônico www.ppga.unir.br, no dia 18/11/2020.

5.9. O candidato poderá interpor recurso à Comissão de Seleção referente a não homologação de sua
inscrição, nos dias 19 a 20/11/2020 até às 23h59, no e-mail selecaoadm@unir.br.

5.10. No dia 23/11/2020, a Comissão de Seleção dará resultado a respeito de recurso, caso haja,
divulgando-o no endereço eletrônico www.ppga.unir.br.

[...]

7. DA AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO, DA ANÁLISE DO CURRICULUM E DA AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA

[...]

7.7. As entrevistas realizar-se-ão no período de 01 a 04 de dezembro de 2020, com a agenda
divulgada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias na página do PPGMAD
(http://www.ppga.unir.br/).

7.8. A entrevista será gravada em áudio e vídeo para fins de registro, ocorrendo todas de forma
remota, mediante link de reunião disponibilizado com a agenda a que se refere o item 7.7.

[...]

8. DO CÁLCULO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

[...]

8.3. A divulgação do desempenho dos candidatos ocorrerá até 08 de dezembro de 2020 nas páginas
do PPGMAD e da UNIR.

[...]

8.5. Dos Recursos:

[...]

f) A Comissão de Seleção dará parecer a respeito até o dia 14/12/2020, homologará ou não o
recurso e divulgará no site do PPGMAD (www.ppga.unir.br).

 

8.6. Decorrido os prazos previstos nos itens 8.4 e 8.5 será divulgado o resultado final na página do
PPGMAD (www.ppga.unir.br).

[...]

10. DAS MATRÍCULAS

10.1. O candidato aprovado dentro do número de vagas no processo sele vo deste Edital, conforme
resultado final, terá a sua pré-matrícula no SIGAA efetuada pela Coordenação do PPGMAD, entre os
dias 21 a 23/12/2020. 

10.2 A apresentação dos comprovantes originais inseridos no SIGAA no ato de inscrição para segunda
etapa, conforme item 5.2, para efe vação da matrícula será realizada em período que constará do
calendário do Programa. A documentação será auten cada eletronicamente por servidor da UNIR, no

Edital 002/PPGMAD/NUCSA/UNIR (0498844)         SEI 999553471.000069/2019-36 / pg. 3

http://www.ppga.unir.br/
mailto:selecaoadm@unir.br
http://www.ppga.unir.br/
http://www.ppga.unir.br/


momento da matrícula.

[...]

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

[...]

11.5. O prazo de validade deste processo sele vo é de 20 de dezembro de 2019 a 31 de março de
2021.

[...]

Documento assinado eletronicamente por MARILUCE PAES DE SOUZA, Coordenador(a), em
29/09/2020, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JONAS CARDOSO, Diretor(a), em 29/09/2020, às
16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0498844 e o código CRC A54FC7C1.

ANEXOS AO EDITAL

[...]

ANEXO II - CRONOGRAMA (0328909);

[...]

 

ANEXO II
CRONOGRAMA RETIFICADO DA RETOMADA DO PROCESSO SELETIVO 2020

ATIVIDADES DATAS PREVISTAS

Divulgação da 1ª lista preliminar de classificação na 1ª Etapa 05/10/2020

Manifestação de interesse em se inscrever para a 2ª Etapa –
candidatos da 1ª lista 05 a 08/10/2020

Divulgação da 2ª lista preliminar de classificação na 1ª Etapa 09/10/2020

Manifestação de interesse em se inscrever para a 2ª Etapa –
Candidatos

não relacionados na 1ª lista
09 a 15/10/2020
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Divulgação da lista final de classificação na 1ª Etapa (Preliminar) 16/10/2020

Interposição de recurso contra uma das listas publicadas 16 a 20/10/2020

Publicação: da lista final de classificação na 1ª Etapa; e da
resposta ao

recurso, se houver.
21/10/2020

Início das Inscrições para 2ª Fase 03/11/2020

Fim das Inscrições para a 2ª Fase 11/11/2020

Divulgação da relação de Candidatos inscritos e homologados 18/11/2020

Interposição de recurso à relação de Candidatos inscritos
homologados 19 a 20/11/2020

Publicação: da resposta ao recurso contra relação de Candidatos

inscritos e homologados na 2ª Etapa; e das alterações
decorrentes, se houver.

23/11/2020

Divulgação da composição da Banca Examinadora Banca Examinadora

Interposição de recurso à composição da Banca Examinadora 24 a 25/11/2020

Publicação: da resposta ao recurso da composição da Banca
Examinadora; e das alterações decorrentes, se houver. 26/11/2020

Início do período de realização das entrevistas 01/12/2020

Fim do período de realização das entrevistas 04/12/2020

Divulgação do desempenho dos Candidatos 08/12/2020

Período de interposição de recursos 09 a 10/12/2020

Resposta ao recurso do desempenho dos Candidatos 14/12/2020

Divulgação do resultado final 15/12/2020
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Pré-Matrícula 21 a 23/12/2020

Referência: Proces s o nº 999553471.000069/2019-36 SEI nº 0498844

Edital 002/PPGMAD/NUCSA/UNIR (0498844)         SEI 999553471.000069/2019-36 / pg. 6


	Edital 002/PPGMAD/NUCSA/UNIR (0498844)

