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EDITAL 02 - 2022 - SELEÇÃO PARA INGRESSO NO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL - MESTRADO  

 

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

 

A Comissão de Seleção resolve retificar o Edital 02-2022 do Processo Seletivo para 

Ingresso no Programa de Pós-graduação em Serviço Social- Mestrado, publicado no 

SIGAX, no link https://sigax.ufjf.br/publico/posstricto/edital/134, conforme abaixo 

discriminado: 

 

- No subitem 2.3 letra k: 

Onde se lê: 

k) Cópia da          ; 

Leia-se: 

k) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 

- No subitem 2.7: 

Onde se lê: 

2.7. A publicação da homologação definitiva das inscrições (pós-recursos), no site do 

PPGSS, ocorrerá no dia 14 de outubro. 

Leia-se: 

2.7. A publicação da homologação definitiva das inscrições (pós-recursos), no site do 

PPGSS, ocorrerá no dia 14 de outubro de 2022, conforme cronograma presente no item 

16. 
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- No subitem 3.2: 

Onde se lê: 

3.2. Em cumprimento à Resolução 67/2021 – Conselho Superior da UFJF, que dispõe 

sobre a Política de Ações Afirmativas na Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade 

Federal de Juiz de Fora, e à Portaria 311/2022, que estabeleceu os procedimentos 

específicos para a adoção desta Política na UFJF, 50% das vagas oferecidas pelo PPGSS 

serão direcionadas aos(às) candidatos(as) inscritos(as) na modalidade Cotas. Assim, serão 

oferecidas 5 (cinco) vagas na modalidade Ampla Concorrência e 5 (cinco) vagas na 

modalidade Cotas. 

Leia-se: 

3.2. Em cumprimento à Resolução 67/2021 – Conselho Superior da UFJF, que dispõe 

sobre a Política de Ações Afirmativas na Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade 

Federal de Juiz de Fora, e à Portaria 311/2022, que estabeleceu os procedimentos 

específicos para a adoção desta Política na UFJF, 50% das vagas oferecidas pelo PPGSS 

serão direcionadas aos(às) candidatos(as) inscritos(as) na modalidade Cotas. Assim, serão 

oferecidas 7 (sete) vagas na modalidade Ampla Concorrência e 8 (oito) vagas na 

modalidade Cotas. 

 

- No subitem 4.3: 

Onde se lê: 

4.3. Resposta aos recursos solicitando impugnação da participação de um ou mais 

componentes da banca, em caso de haver algum vínculo que corrompa a 

impessoalidade, e o parecer final a respeito dos recursos apresentados ao processo 

de homologação serão publicados no dia 14 de outubro.  

Leia-se: 

4.3. Recursos solicitando impugnação da participação de um ou mais componentes da 

banca, em caso de haver algum vínculo que corrompa a impessoalidade, e o parecer 

final a respeito dos recursos apresentados têm suas datas previstas no 

Cronograma que se encontra neste Edital, no item 16. Prazo para 

apresentação dos recursos: 10/10/2022 a 12/10/2022. Parecer final – 

homologação definitiva da banca: 14/10/2022. 

 

 



 

- No subitem 12.1: 

Onde se lê:  

12.1. A divulgação dos resultados será feita na página 

https://sigax.ufjf.br/publico/posstricto/edital/134 e no sítio 

https://www2.ufjf.br/ppgservicosocial/ obedecendo ao seguinte calendário: 

Resultado definitivo da avaliação da prova escrita: 18/11/2022 

Resultado definitivo da avaliação do projeto: 09/12/2022 

Resultado definitivo da avaliação da entrevista: 22/12/2022 

Resultado definitivo da avaliação do Curriculum Vitae: 12/01/2023 

Classificação final: 20/01/2023 

Leia-se: 

12.1. A divulgação dos resultados será feita na página 

https://sigax.ufjf.br/publico/posstricto/edital/134 e no sítio 

https://www2.ufjf.br/ppgservicosocial/ obedecendo ao seguinte calendário: 

Resultado definitivo da avaliação da prova escrita: 18/11/2022 

Resultado definitivo da avaliação do projeto: 09/12/2022 

Resultado definitivo da avaliação da entrevista: 06/01/2023 

Resultado definitivo da avaliação do Curriculum Vitae: 13/01/2023 

Classificação final: 20/01/2023 

 

- No item 16:  

Onde se lê:  

16. CRONOGRAMA 

Inscrição 01/09/2022  

a  

30/09/2022 

Homologação das inscrições 10/10/2022 

Apresentação de recursos sobre a homologação das  

inscrições e para solicitação de impugnação de membro da 

banca 

10/10/2022  

a  

12/10/2022 

Publicação da homologação definitiva das inscrições e 

confirmação da banca 

14/10/2022 

Prova escrita 21/10/2022 
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Resultado da prova escrita 14/11/2022 

Apresentação de recursos 14/11/2022 

 a 

16/11/2022 

Resultado definitivo da prova escrita 18/11/2022 

Resultado da avaliação do projeto 05/12/2022 

Apresentação de recursos 05/12/2022 

a 

07/12/2022 

Publicação do resultado definitivo da avaliação do projeto 09/12/2022 

Entrevistas individuais  12/12/2022 

a 

15/12/2022 

Resultado das entrevistas 16/12/2022 

Apresentação de recursos 16/12/2022 

a 

20/12/2022 

Resultado definitivo do resultado das  entrevistas 22/12/2022 

Resultado da avaliação do Curriculum Vitae 05/01/2023 

Apresentação de recursos 05/01/2023 

a 

09/01/2022 

Resultado definitivo das avaliações de Curriculum Vitae 12/01/2023 

Classificação final 13/01/2023 

Apresentação de recurso contra o resultado final 13/01/2023 

 a  

17/01/2023 

Resultado com a classificação final definitiva 20/01/2023 

 

Observação: Verificar horários no SIGAX 

 

Leia-se: 

 

16. CRONOGRAMA 

 
Inscrição 01/09/2022 

a 

30/09/2022 

Homologação das inscrições 10/10/2022 

Apresentação de recursos sobre a homologação das 

inscrições e para solicitação de impugnação de membroda 

banca 

10/10/2022 

a 

12/10/2022 



Publicação da homologação definitiva das inscrições e 

confirmação da banca 

14/10/2022 

Prova escrita 21/10/2022 

Resultado da prova escrita 14/11/2022 

Apresentação de recursos 14/11/2022 

a 

16/11/2022 

Resultado definitivo da prova escrita 18/11/2022 

Resultado da avaliação do projeto 05/12/2022 

Apresentação de recursos 05/12/2022 

a 

07/12/2022 

Publicação do resultado definitivo da avaliação do projeto 09/12/2022 

Entrevistas individuais 19/12/2022 

a 

22/12/2022 

Resultado das entrevistas 22/12/2022 

Apresentação de recursos 03/01/2023 

a 

05/01/2023 

Resultado definitivo do resultado das entrevistas 06/01/2023 

Resultado da avaliação do Curriculum Vitae 09/01/2023 

Apresentação de recursos 09/01/2023 

a 

11/01/2022 

Resultado definitivo das avaliações de Curriculum Vitae 13/01/2023 

Resultado final 16/01/2023 

Apresentação de recurso contra o resultado final 16/01/2023 

a 

18/01/2023 

Resultado com a classificação final definitiva 20/01/2023 

 

Observação: Verificar horários no SIGAX 

 

 

O edital completo, com seus anexos e retificações, está à disposição dos candidatos na 

página https://sigax.ufjf.br/publico/posstricto/edital/134 e, no sítio 

https://www2.ufjf.br/ppgservicosocial/. 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PPGSS 2022 - MESTRADO 

https://sigax.ufjf.br/publico/posstricto/edital/134
https://www2.ufjf.br/ppgservicosocial/

