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ERRATA DO EDITAL DE SELEÇÃO 02/2016 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO, EM 2017, DE ALUNOS REGULARES NO 

DOUTORADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

 

4. INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê:  
 

4.1. As inscrições deverão ser feitas no período de 11/10/2016 a 09/11/2016 (às 23:59 h), em 

formulário eletrônico disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnASaq22JX1bHPbSDQeHdfhHtNxSxLRgvNPvRQpF1 -mKgyMw/viewform 

 

Leia-se: 

 

4.1. As inscrições deverão ser feitas no período de 11/10/2016 a 16/11/2016 (até às 23:59 h), em 

formulário eletrônico disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnASaq22JX1bHPbSDQeHdfhHtNxSxLRgvNPvRQpF1 -mKgyMw/viewform 

 

5. DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE NO DIA DA PROVA 

 

Onde se lê:  
 

No momento da apresentação para a prova escrita, os candidatos deverão entregar os seguintes 

documentos em envelope lacrado e identificado: 

 

 Diploma de mestrado ou declaração do programa de pós-graduação atestando que o 

candidato cumpriu todos os requisitos necessários para a expedição do diploma e que o 

mesmo se encontra em fase de elaboração. 

 Histórico escolar de graduação – cópia. 

 Histórico escolar do mestrado – cópia. 

 Carteira de identidade – cópia. 

 Uma foto 3x4 – original. 

 Comprovante de cumprimento das obrigações militares e eleitorais – cópia. 

 Planilha de produtividade do candidato (Anexo II). 

 Planilha de produtividade (Anexo III) e currículo Lattes do orientador. 
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 Carta de manifestação de interesse nas vagas adicionais conforme resolução CEPE 

43502/2011, somente para servidores técnico-administrativos da UFOP – original. 

 

Leia-se: 
 

No momento da apresentação para a prova escrita, os candidatos deverão entregar os seguintes 

documentos em envelope lacrado e identificado: 

 

 Histórico escolar de graduação – cópia. 

 Histórico escolar do mestrado – cópia. 

 Carteira de identidade – cópia. 

 Uma foto 3x4 – original. 

 Comprovante de cumprimento das obrigações militares e eleitorais – cópia. 

 Planilha de produtividade do candidato (Anexo II). 

 Planilha de produtividade (Anexo III) e currículo Lattes do orientador. 

 Carta de manifestação de interesse nas vagas adicionais conforme resolução CEPE 

43502/2011, somente para servidores técnico-administrativos da UFOP – original. 

 

6. PROCESSO SELETIVO 

 

Onde se lê:  
 

6.5. Todo o processo seletivo será realizado de acordo com o seguinte calendário: 

11/11/2016 Divulgação das inscrições recebidas. Confirmação do local da prova. 

21/11/2016 

9h – 12h: Prova escrita de conhecimentos na área de Engenharia 

Ambiental. 

14h – 17h: Exame de proficiência em língua inglesa e em língua espanhola. 

23/11/2016 
Divulgação dos resultados das provas e análise dos currículos e da 

documentação entregue no dia 21/11 (item 4.3). 

25/11/2016 Divulgação dos resultados provisórios. 

05/12/2016 Divulgação dos resultados finais homologados. 

06/12 e 07/12/2016 

02 a 28/02/2017 
Matrícula dos aprovados. 

Março 2017 Previsão de início das aulas. 

 

 

http://www.proamb.ufop.br/
mailto:proamb@ufop.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal de Ouro Preto 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental – PROAMB 

Campus Universitário Morro do Cruzeiro – CEP 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil. 
 Homepage: w w w .proamb.ufop.br – e-mail: proamb@ufop.br – Fone: (31) 3559-1725 

 

 

Leia-se 
 

6.5 Todo o processo seletivo será realizado de acordo com o seguinte calendário: 

17/11/2016 Divulgação das inscrições recebidas. Confirmação do local da prova. 

21/11/2016 

9h – 12h: Prova escrita de conhecimentos na área de Engenharia 

Ambiental. 

14h – 17h: Exame de proficiência em língua inglesa e em língua espanhola. 

23/11/2016 
Divulgação dos resultados das provas e análise dos currículos e da 

documentação entregue no dia 21/11 (item 4.3). 

25/11/2016 Divulgação dos resultados provisórios. 

05/12/2016 Divulgação dos resultados finais homologados. 

06/12 e 07/12/2016 

02 a 28/02/2017 
Matrícula dos aprovados. 

Março 2017 Previsão de início das aulas. 

 

 

  

 

 

 

 

Prof. Versiane Albis Leão 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental 

 

http://www.proamb.ufop.br/
mailto:proamb@ufop.br

