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ADENDO: PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA SEGUNDA ETAPA – ENVIO 

E ANÁLISE DE DOCUMENTOS 

 

Considerando a necessidade de potencializar os prazos para envio do Curriculo 

Lattes atualizado e da planilha de pontuação com os devidos documentos 

comprobatórios e, principalmente, o tempo de análise e emissão de pareceres pela 

Comissão de Seleção, a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras: 

Linguagem e Identidade, em comum acordo com o Presidente da Comissão de 

Seleção, em deliberação ad referendum do Colegiado desse Programa, decide 

tornar público o presente adendo de retificação, prorrogando o prazo para envio da 

documentação referente à Segunda Etapa do certame regulamentado pelo Edital 

Propeg nº 06/2020, ajustando todo o restante do cronograma da seleção, que passa 

a ter a seguinte redação: 

 

Data Horário Local Processo 

16 a 25 de 
novembro de 

2020 

00h01min do dia 
16/11/20 às 

23h59min do dia 
25/11/20 

ppgliselecao@gmail.com  Período para 
envio do 

Curriculo Lattes 
atualizado, da 

Planilha de 
Pontuação 

devidamente 
preenchida e dos 

comprovantes 
dos pontos 

obtidos pelos 
candidatos ou do 

Memorial 
Descritivo pelos 

candidatos 
indígenas 

20 de dezembro 
de 2020 

 https://posletrasufac.com/  Divulgação do 
resultado da 

Segunda Etapa 

21 e 22 de 
dezembro de 

00h01min do dia 
21/12/20 às 

ppgliselecao@gmail.com   Período para 
interposição de 

mailto:ppgliselecao@gmail.com
https://posletrasufac.com/
mailto:ppgliselecao@gmail.com


2020 23h59min do dia 
22/12/20 

recursos ao 
resultado da 2ª 

Etapa 

26 de dezembro 
de 2020 

 https://posletrasufac.com/  Divulgação do 
resultado da 
análise dos 

recursos 

29 de dezembro 
de 2020 

 https://posletrasufac.com/  Data limite para 
a divulgação do 
Resultado Final 

 

 

Os demais itens do Edital permanecem como estão. 

 

 

 

 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade  

Rio Branco, Acre, 19 de novembro de 2020.  

 

Professora Dra. Margarida Lima Carvalho  

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (Original assinado)  

 

Professor Dr. Gerson Rodrigues de Albuquerque  

Coordenador do PPGLI da UFAC (Original assinado) 

https://posletrasufac.com/
https://posletrasufac.com/

