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2ª RETIFICAÇÃO EDITAL PROFICAM 01/2022 – SELEÇÃO PARA INGRESSO NO MESTRADO 

EM INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DA UFOP/ITV – 2023 

 

O Colegiado do PROFICAM em 30/11/2022, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece a 

retificação do Edital Nº 01/2022, no item a seguir descrito, mantendo inalterados os demais itens do edital. 

Item 14. Do Calendário de Realização. 

 

• Data de divulgação preliminar das inscrições deferidas e   reserva de vaga, adiada para o dia 05/12; 

• Data para interposição de recurso contra o indeferimento da inscrição e reserva de vaga, adiada para o 

dia 06/12, de acordo com a disposição abaixo: 

 

Tabela 4 – Cronograma 

 

Programação Data Local 

Inscrição 
18/10/2022 a 
25/11/2022 

www.gestaodeconcursos.com.br 

PERÍODO DE SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS:  

 
18/10/2022 a 

25/11/2022 

 

www.gestaodeconcursos.com.br 

Obs. Após concluir a inscrição 

não será permitido alteração dos 

documentos submetidos 

Link 1 – documentos do pré-requisito para 
inscrição; 

Link 2 - Curriculum Vitae no formato Lattes com 
as comprovações documentais 

Link 3 – documentos da reserva de vaga 

Link 4 - documentos para condições especiais 

Período para solicitação de isenção da taxa de 
Inscrição 

18/10/2022 a 
24/10/2022 

www.gestaodeconcursos.com.br 

Resultado dos pedidos de isenção até dia o 

27/10/2022 

www.gestaodeconcursos.com.br 

Recurso contra o indeferimento da isenção 28/10/2022 www.gestaodeconcursos.com.br 

Resultado definitivo da isenção até dia o 

03/11/2022 

www.gestaodeconcursos.com.br 

Divulgação preliminar das inscrições deferidas e 

reserva de vaga 
até dia o 

05/12/2022 

www.gestaodeconcursos.com.br 

Recurso contra o indeferimento da inscrição e 
reserva de vaga 

06/12/2022 www.gestaodeconcursos.com.br 

 

Divulgação do Resultado Final - Homologação das 
Inscrições 

até dia o 

09/12/2022 

www.gestaodeconcursos.com.br 

Período para realização de pré-teste (conforme 

Anexo IV) 

30/11/2022 a 
16/12/2022 

www.gestaodeconcursos.com.br 
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Prova objetiva online 
17/12/2022 
(13h00 às 

16h30) 

Link será disponibilizado nas 

instruções para realização do pré- 
teste 

Publicação do gabarito da prova 19/12/2022 www.gestaodeconcursos.com.br 

Recurso contra as questões e gabarito 20/12/2022 www.gestaodeconcursos.com.br 

Divulgação do resultado dos recursos e resultado da 
prova objetiva 

até dia o 

10/01/2023 

www.gestaodeconcursos.com.br 

Divulgação Preliminar da Análise de Currículo e 

Preliminar do Processo Seletivo 
até dia o 

10/01/2023 

www.gestaodeconcursos.com.br 

Recurso contra a nota de título e do resultado 
preliminar do processo seletivo 

11/01/2023 www.gestaodeconcursos.com.br 

Resultado dos recursos e resultado final do processo 
Seletivo 

até dia o 

27/01/2023 

www.gestaodeconcursos.com.br 

 

 

 

Ouro Preto, 30 de novembro de 2022. 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Bruno Nazário Coelho 

Presidente do Colegiado do PROFICAM – UFOP/ITV 
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