
 

                                                  

 
 
 
 
 

 
Retificação 1 Edital nº 01/2018 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRES SO NO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA E SAÚDE PARA O NÍVEL DE MESTRADO 
 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e 
Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do edital, 
para o processo seletivo do PPG-Psicologia e Saúde: 

 
Onde se lê: 
 

Período  Etapa 

09 de abril  Publicação do edital de seleção 

10 a 20 de abril  Período de inscrições  

25 de abril   Divulgação d a lista de inscritos  

26 a 28 de abril   Solicitação de recursos  

03 de maio  

 

Resultado dos recursos e 

homologação das inscrições 

18 de maio  Prova – Primeira Etapa 

22 de maio  

 

Divulgação da lista de aprovados na 

primeira etapa 

23 e 24 de maio Solicitação de recursos dos 

resultados da primeira etapa 

28 de maio Resultado dos recursos e 

homologação da lista de aprovados 

na primeira etapa 

29 de maio a 08  

de junho 

Entrevistas e Análise do Currículo –

Segunda Etapa 

12 de junho  Divulgação da lista de aprovados 

13 e 14 de junho Solicitação de recursos da lista de 

aprovados 

18 de junho Resultado dos recursos e 

homologação da lista de aprovados 

18 de junho Divulgação do Resultado Final 

 

 
 
 
 



 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia-se: 

 

 

Período  Etapa 

09 de abril  Publicação do edital de seleção 

10 a 27 de abril  Período de inscrições  

03 de maio   Divulgação da lista de inscritos  

04 a 07 de maio   Solicitação de recursos  

08 de maio  

 

Resultado dos recursos e homologação das 
inscrições 

18 de maio  Prova – Primeira Etapa 

22 de maio  

 

Divulgação da lista de aprovados na primeira etapa 

23 e 24 de maio Solicitação de recursos dos resultados da primeira 

etapa 

28 de maio Resultado dos recursos e homologação da lista de 
aprovados na primeira etapa 

29 de maio a 08  

de junho 

Entrevistas e Análise do Currículo –Segunda Etapa 

12 de junho  Divulgação da lista de aprovados 

13 e 14 de junho Solicitação de recursos da lista de aprovados 

18 de junho Resultado dos recursos e homologação da lista de 
aprovados 

18 de junho Divulgação do Resultado Final 

 
        

          Porto Alegre, 18 de abril de 2018.  
 
 
 

Coordenação do PPG Psicologia e Saúde 


