
EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 58/2023 - PROECE/UFMS

Processo Sele�vo - Vagas remanescentes do Curso de Especialização de Agentes locais de trabalho,
emprego e renda

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da Pró-reitoria de Extensão,
Cultura e Esporte, no uso de suas atribuições legais e seguindo o disposto na Resolução nº 537-
COPP/UFMS, de 29 de junho de 2022, e o Edital Proece/UFMS nº 25, de 31 de janeiro de 2023, torna
pública a RETIFICAÇÃO do item 2- Cronograma, do Edital Proece/UFMS nº 25/2023, conforme exposto a
seguir:

 

Onde se lê: 

DATA ATIVIDADE

01/02/2023 Abertura do período de inscrições e envio dos documentos     pelo
site h�ps://posgraduacao.ufms.br/portal  

12/02/2023 Término do período de inscrições e envio dos documentos     pelo
site h�ps://posgraduacao.ufms.br/portal  

A par�r de
14/02/2023 Publicação do resultado preliminar das inscrições deferidas e indeferidas

15/02/2023 a
16/02/2023

Prazo de recurso para inscrições indeferidas. Serão considerados   os   recursos    recebidos   
por    e- mail proalter.esan@ufms.br durante todo o dia estabelecido.

A par�r de 
17/02/2023 Divulgação do resultado dos recursos interpostos contra as inscrições indeferidas

18  a 24/02/2023 Período de análise de currículo
A par�r de
27/02/2023 Divulgação do resultado da Análise Curricular

28/02/2023 Prazo de recurso para resultado da análise curricular. Serão considerados os recursos
recebidos por e-mail proalter.esan@ufms.br durante todo o dia estabelecido.

02/03/2023 Divulgação do resultado dos recursos interpostos (análise curricular)

03/03/2023 Divulgação do Resultado Final dos candidatos selecionados, incluindo lista de espera e
convocação para matrícula.

6 a 16/03/2023 Período           de        matrícula        no site h�ps://posgraduacao.ufms.br/portal  , durante o
prazo estabelecido.

17/03/2023 Início das aulas para os novos estudantes (previsão)

 

Leia-se:

DATA ATIVIDADE

01/02/2023 Abertura do período de inscrições e envio dos documentos     pelo
site h�ps://posgraduacao.ufms.br/portal  

31/03/2023 Término do período de inscrições e envio dos documentos     pelo
site h�ps://posgraduacao.ufms.br/portal  

A par�r de
06/04/2023 Publicação do resultado preliminar das inscrições deferidas e indeferidas

10 e 11/04/2023 Prazo de recurso para inscrições indeferidas. Serão considerados   os   recursos    recebidos   
por    e- mail proalter.esan@ufms.br durante todo o dia estabelecido.

A par�r de
13/04/2023 Divulgação do resultado dos recursos interpostos contra as inscrições indeferidas

13 a 17/04/2023 Período de análise de currículo
19/04/2023 Divulgação do resultado da Análise Curricular
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20 e 21/04/2023 Prazo de recurso para resultado da análise curricular. Serão considerados os recursos
recebidos por e-mail proalter.esan@ufms.br durante todo o dia estabelecido.

24/04/2023 Divulgação do resultado dos recursos interpostos (análise curricular)

24/04/2023 Divulgação do Resultado Final dos candidatos selecionados, incluindo lista de espera e
convocação para matrícula.

25/04/2023 a
03/05/2023

Período           de        matrícula        no site h�ps://posgraduacao.ufms.br/portal  , durante o
prazo estabelecido.

05/05/2023 Início das aulas para os novos estudantes(previsão)

 

Campo Grande, 16 de fevereiro de 2023

 

MARCELO FERNANDES PEREIRA

Pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, Pró-Reitor(a), em
16/02/2023, às 14:54, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3856814
e o código CRC 4F8CCCA7.
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