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RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 02/2022, PUBLICADO EM 10 DE 
OUTUBRO DE 2022. 

 

Considerando a possibilidade de que no dia 5 de Dezembro de 2022 às 16 horas poderá 
haver uma partida da seleção brasileira de futebol pela copa do mundo, inviabilizando desta 
forma a aplicação do exame presencial para a seleção do mestrado/doutorado, a comissão 
de seleção torna pública a seguinte retificação no Cronograma do Edital Supracitado, cujas 
alterações estão a seguir elencadas:  
  

No CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO, REDAÇÃO ORIGINAL: 

Data / Período Evento 

10/10/2022 Divulgação do edital. 

10/10/2022 a 
20/10/2022 Prazo para impugnação do edital. 

24/10/2022 Resultado da análise dos pedidos de impugnação. 

10/11/2022 a 
20/11/2022 Período de inscrições. 

23/11/2022 Divulgação do resultado das inscrições  homologadas. 

24/11/2022 a 
25/11/2022 

Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da homologação das 
inscrições. 

28/11/2022 Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e da homologação 
das inscrições. 

05/12/2022 das 14 às 18 
horas Exame presencial para a seleção do Mestrado. 

05/12/2022 das 14 às 18 
horas Exame presencial para a seleção do Doutorado. 

09/12/2022 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo. 

12/12/2022 a 
23/12/2022 

Prazo para solicitação de reconsideração e interposição de recursos contra o 
resultado preliminar. 

26/12/2022 Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e/ou recurso do 
resultado preliminar do processo seletivo. 

26/12/2022 Divulgação do Resultado Final. 

02/01/2023 a 
06/01/2023 Período de matrícula. 



 

RETIFICA-SE PARA: 

 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Data / Período Evento 

10/10/2022 Divulgação do edital. 

10/10/2022 a 
20/10/2022 Prazo para impugnação do edital. 

24/10/2022 Resultado da análise dos pedidos de impugnação. 

10/11/2022 a 
20/11/2022 Período de inscrições. 

23/11/2022 Divulgação do resultado das inscrições  homologadas. 

24/11/2022 a 
25/11/2022 

Prazo para solicitação de reconsideração do resultado da homologação das 
inscrições. 

28/11/2022 Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e da homologação 
das inscrições. 

05/12/2022 das 9 às 
13 horas Exame presencial para a seleção do Mestrado. 

05/12/2022 das 9 às 
13 horas Exame presencial para a seleção do Doutorado. 

09/12/2022 Divulgação do resultado preliminar do processo seletivo. 

12/12/2022 a 
23/12/2022 

Prazo para solicitação de reconsideração e interposição de recursos contra o 
resultado preliminar. 

26/12/2022 Divulgação das respostas aos pedidos de reconsideração e/ou recurso do 
resultado preliminar do processo seletivo. 

26/12/2022 Divulgação do Resultado Final. 

02/01/2023 a 
06/01/2023 Período de matrícula. 

 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

 

 

 

João Pessoa, PB, 28 de Novembro de 2022. 

Comissão de Seleção 
 


