UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Retificação n. 01/2018

No Edital do Processo Seletivo para o Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu do Mestrado
em Ciências Humanas e Sociais, turma do primeiro semestre de 2019, n.
01/PPGCHS/2018, na seção 3. DA INSCRIÇÃO, onde se lê:
“3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao mestrado do PPGCHS serão
efetuadas exclusivamente via internet, no site institucional ( https://ppgchs.ufob.edu.br ),
conforme período descrito em conograma.”

Leia-se:
“3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao mestrado do PPGCHS serão
efetuadas
exclusivamente
via
internet,
através
do
endereço
eletrônico
https://ppgchs.ufob.edu.br/selecao20191, conforme período descrito em cronograma.

Onde se lê:
“3.2 Poderão se inscrever os candidatos portadores de diplomas de nível superior, de cursos
reconhecidos pelo Ministério da Educação, nas seguintes áreas de conhecimento: Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes, segundo Tabela de Áreas do
Conhecimento
do
CNPq
(http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b
-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7).
3.2.1 Graduados em cursos interdisciplinares, devidamente reconhecidos pelo Ministério da
Educação, vinculados a uma das áreas do conhecimento acima poderão igualmente
inscrever-se.”

Leia-se:
“3.2 Poderão se inscrever os candidatos portadores de diplomas de nível superior, de
cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, nas diferentes áreas de conhecimento”.
3.2.1 Graduados em cursos interdisciplinares, devidamente reconhecidos pelo Ministério da
Educação, poderão igualmente inscrever-se.”

Onde se lê:
“3.4 No ato da inscrição deverão ser encaminhados os seguintes documentos, por via eletrônica,
em formato PDF:
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a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado (Anexo 2);
b) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, não sendo considerado comprovante de
agendamento;
c) Fotocópia do diploma (frente e verso) ou certidão de conclusão de curso, ou declaração de
conclusão de possível formando até a data da matrícula no Mestrado.
d) Fotocópia do Histórico escolar do curso de graduação;
e) Fotocópia do documento nacional de identificação com foto;
f) Fotocópia do Visto de Permanência ou Cédula de Identidade de Estrangeiro, para candidato
estrangeiro;
g) Fotocópia do CPF;
h) Fotocópia do Título de eleitor, com comprovante de última votação eleitoral, exceto para
candidato estrangeiro;
i) Fotocópia do comprovante de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo
masculino, exceto para candidato estrangeiro;
j) Anteprojeto de pesquisa que pretende desenvolver, conforme requisitos da ETAPA 2;
k) Currículo no modelo Lattes disponível no site do CNPq (www.cnpq.br);
l) Certificado ou atestado de proficiência/suficiência em língua estrangeira, quando houver.”

Leia-se:
“3.4 No ato da inscrição deverá ser preenchido o Questionário Específico no sistema (endereço
eletrônico https://ppgchs.ufob.edu.br/selecao20191, opção PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
HUMANAS E SOCIAIS – PPGCHS) e anexados os seguintes documentos, em formato PDF:
a) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, não sendo considerado comprovante de
agendamento;
b) Fotocópia do diploma (frente e verso) ou certidão de conclusão de curso, ou declaração de
conclusão de possível formando até a data da matrícula no Mestrado.
c) Fotocópia do Histórico escolar do curso de graduação;
d) Fotocópia do documento nacional de identificação com foto;
e) Fotocópia do Visto de Permanência ou Cédula de Identidade de Estrangeiro, para candidato
estrangeiro;
f) Fotocópia do CPF;
g) Fotocópia do Título de eleitor, com comprovante de última votação eleitoral, exceto para
candidato estrangeiro;
h) Fotocópia do comprovante de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo
masculino, exceto para candidato estrangeiro;
i) Anteprojeto de pesquisa que pretende desenvolver, conforme requisitos da ETAPA 2;
j) Currículo no modelo Lattes disponível no site do CNPq (www.cnpq.br);
k) Certificado ou atestado de proficiência/suficiência em língua estrangeira, quando houver.”
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Onde se lê:
“3.5 O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais), a ser pago via Guia de Recolhimento
da União (GRU), de acordo com informações disponíveis no site
https://proplan.ufob.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=145 .
3.5.1 Para fins de emissão da GRU, o código 28883-7 - TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO
PUBLICO deverá ser informado ao Sistema.”
Leia-se:
“3.5 O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (cem reais), a ser pago via Guia de Recolhimento
da União (GRU), de acordo com orientações disponíveis no site
https://proplan.ufob.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=145 .
3.5.1 Para fins de emissão da GRU, no endereço eletrônico do Sistema Federal do Tesouro
Nacional http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp, deverão ser
informados: código da Unidade Gestora: 158717; código da Gestão: 26447 – Universidade Federal
do Oeste da Bahia; código de recolhimento: 28883-7 - TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO
PUBLICO.”
Na seção 5. DO PROCESSO SELETIVO, onde se lê:
“5.3.3 A estrutura do anteprojeto deverá conter os itens obrigatórios: a) Folha de rosto,
constando nome do candidato, título, indicação da linha de pesquisa e mês/ano da inscrição; b)
delimitação do tema e justificativa do estudo; c) problematização e declaraão do problema de
pesquisa; d) objetivo geral e específicos; f) procedimentos metodológicos; g) cronograma para
24 meses; h) referências.”
Leia-se:
“5.3.3 A estrutura do anteprojeto deverá conter os itens obrigatórios: a) Folha de rosto,
constando nome do candidato, título, indicação da linha de pesquisa e mês/ano da inscrição; b)
delimitação do tema e justificativa do estudo; c) objetivos geral e específicos; d) marco teórico e
conceitual; e) procedimentos metodológicos; f) resultados esperados; g) cronograma para
24 meses; h) referências.”
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Barreiras/BA, 27 de dezembro de 2018.

Prof. Dr. Carlos Henrique Lucas Lima
Coordenador do PPGCHS

