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ERRATA DO EDITAL N° 12/2019 
 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA AGRÍCOLA DA UNIVASF 

Semestre Letivo - 2019.2 
 
 
2. Das inscrições e do programa 
 
Onde se lê:  
 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 15 de Maio a 15 de Julho de 
2019. 
 
Leia-se: 
 
2.1. As inscrições estarão abertas no período de 15 de Maio a 23 de Julho de 
2019. 
 
Onde se lê: 

 

 2.4. O deferimento das inscrições será divulgado na Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UNIVASF, no endereço mencionado no item 2.3.1 e na 

home Page da UNIVASF no endereço http://www.univasf.edu.br/~cpgea, até o 

dia 17 de Julho de 2019. 

 
Leia-se: 

 

            2.4. O deferimento das inscrições será divulgado na Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação da UNIVASF, no endereço mencionado no item 2.3.1 e na 

home Page da UNIVASF no endereço http://www.univasf.edu.br/~cpgea, até o 

dia 25 de Julho de 2019. 

 
 
3. Do Processo Seletivo 
 
Onde se lê:  
 
3.2 O processo seletivo será realizado nos dias 22 a 24 de Julho de 2019. 
 

http://www.univasf.edu.br/~cpgea/
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Leia-se: 
 
3.2 O processo seletivo será realizado nos dias 25 a 26 de Julho de 2019. 
 
Onde se lê:  
 
3.3. O processo seletivo constará de: 

3.3.1. Prova de conhecimento, conforme o deferimento das inscrições 
especificado no item 2.5 deste edital, a ser realizado das 8 às 12h do dia 
22 de Julho de 2019, será referente a tema previamente definido e 
divulgado neste edital (Anexo IV), valendo até 100 (cem) pontos e tendo 
peso 5 (cinco). 
3.3.2 Entrevista com os candidatos que obtiverem 60 (sessenta) pontos 
ou mais na prova de conhecimento. A lista com os candidatos aptos à 
entrevista será divulgada no dia 23 de Julho de 2019 no site. Estes 
realizarão entrevista com membros da comissão de seleção, prevista 
para o dia 24 de Julho de 2019, a partir das 8h. A entrevista valerá até 
100 (cem) pontos e terá peso 2 (dois) na composição da nota final. 

 
Leia-se: 
 
3.3. O processo seletivo constará de: 

3.3.1. Prova de conhecimento, conforme o deferimento das inscrições 
especificado no item 2.5 deste edital, a ser realizado das 8 às 12h do dia 
25 de Julho de 2019, será referente a tema previamente definido e 
divulgado neste edital (Anexo IV), valendo até 100 (cem) pontos e tendo 
peso 5 (cinco). 
3.3.2 Entrevista com os candidatos que obtiverem 60 (sessenta) pontos 
ou mais na prova de conhecimento. A lista com os candidatos aptos à 
entrevista será divulgada no dia 25 de Julho de 2019 no site. Estes 
realizarão entrevista com membros da comissão de seleção, prevista 
para o dia 26 de Julho de 2019, a partir das 8h. A entrevista valerá até 
100 (cem) pontos e terá peso 2 (dois) na composição da nota final. 

 

 

4. Da Prova de Conhecimentos Gerais e Específicos 

 

Onde se lê: 

 

4.1 A prova de conhecimento será realizada às 8h do dia 22 de Julho de 2019 

e terá duração de 04 (quatro) horas. Composta por questões dissertativas. 

Leia-se: 

http://www.univasf.edu.br/~cpgea/
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4.1 A prova de conhecimento será realizada às 8h do dia 25 de Julho de 2019 

e terá duração de 04 (quatro) horas. Composta por questões dissertativas. 

 

5. Das disposições gerais 

 

Onde se lê: 

 

5.1. A divulgação do resultado final indicará, apenas, os nomes dos candidatos 

aprovados em ordem alfabética, no dia, com data prevista de divulgação no dia 

26 de Julho de 2019. 

Leia-se: 
 
5.1. A divulgação do resultado final indicará, apenas, os nomes dos candidatos 

aprovados em ordem alfabética, no dia, com data prevista de divulgação no dia 

29 de Julho de 2019. 

 
 

Juazeiro, 16 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedro Robinson Fernandes de Medeiros 

Coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Agrícola 
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