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EDITAL 03/2015 – PPGDS/PNPD/MEC/CAPES 
 
 

Altera o Edital 02/2015 - PPGDS, que abriu inscrições 

para o Processo de Seleção e Admissão de recém-

doutor ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 

MEC/CAPES.  

 

 
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense – UNESC torna pública alteração ao Edital 02/2015 - PPGDS, nos 

seguintes termos: 

 

1 – DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1 – O subitem 3.1.1  do “Item 3 -  DAS INSCRIÇÕES”, passa a vigorar com a seguinte 
Prorrogação dos Prazos de Inscrição: 

 
3.1.1 As inscrições deverão ser feitas no período de 10 de abril a 26 de junho de 2015, 

das 08h30min às 12h00 e das 13h30min às 17h30min na Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico, localizada na sala 14 do bloco da 

Biblioteca, alterando-se o disposto no item 3.1.1 do edital. 

 

 

1.2 – O subitem 3.1.2  do “Item 3 -  DAS INSCRIÇÕES”, passa a vigorar com a seguinte 
Prorrogação dos Prazos de Inscrição: 

 

3.1.2 Serão aceitas, também, inscrições enviadas pelo correio, desde que a postagem 

dos documentos seja realizada até o último dia previsto para a inscrição – que será 

comprovado pela data do carimbo postal – com aviso de recebimento e na modalidade 
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de sedex. Até o dia 26 de junho de 2015, o candidato deverá encaminhar para o 

endereço de e-mail: ppgds@unesc.net, mensagem eletrônica contendo seu nome 

completo e o código de registro de postagem, composto por 13 dígitos. Não será aceita 

por qualquer motivo a documentação recebida após o dia 26 de junho de 2015. O 

envelope, contendo os documentos obrigatórios, deve ser endereçado ao: Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico (Processo de Seleção 

PNPD/CAPES);Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC; Av. Universitária, 

1105; Bairro Universitário; CEP: 88806-000; Criciúma-SC, alterando-se o disposto no 

item 3.1.2 do edital. 

 

 

1.3 - O subitem 6.4.2  do “Item 6.4 DA ENTREVISTA”, passa a vigorar com a seguinte Prorrogação 
de Prazo: 

 

6.4.2 A relação dos candidatos com os respectivos horários para a entrevista estará 

disponível no dia 30 de junho de 2015, a partir das 14h, na secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico, localizada na sala 14 do bloco da 

Biblioteca, no campus da UNESC, e, ainda, na internet, no site 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/412, alterando-se o disposto no item 6.4.2 do 

edital. 

 

 

1.4 - O subitem 6.4.3  do “Item 6.4 DA ENTREVISTA”, passa a vigorar com a seguinte Prorrogação de 

Prazo: 

 

6.4.3 As entrevistas acontecerão no período de 13 à 17 de julho de 2015, nos locais e 

horários estabelecidos pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Socioeconômico, alterando-se o disposto no item 6.4.3 do edital. 

 

 

1.5 - O subitem 6.5.2  do “Item 6.5 DO RESULTADO FINAL”, passa a vigorar com a seguinte Prorrogação 

de Prazo: 

 

6.5.2 A divulgação do candidato aprovado no processo de seleção estará disponível no 

dia 24 de julho de 2015, a partir das 14h, na secretaria do Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento Socioeconômico da UNESC, localizada na sala 14 do bloco da 

Biblioteca, no campus da UNESC, e, ainda, na internet, no site 

http://www.unesc.net/portal/capa/index/412, alterando-se o disposto no item 6.5.2 do 

edital. 

 



 3

 

1.6 - O  “Item 12 DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES”, passa a vigorar com a seguinte Prorrogação de 

Prazo: 

 

ATIVIDADES DATAS 
Divulgação 10/04/2015 

Período das inscrições 10/04 à 26/06/2015 

Homologação das inscrições 29/06/2015 
Divulgação datas e horários das entrevistas 30/06/2015 
Entrevistas (a critério do Colegiado) 13/07 à 17/07/2015 
Resultado final 24/07/2015 
Entrega da documentação necessária para 
implementação da bolsa 

03/08 à 14/08/2015 

 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Edital n. 02/2015 – 

PPGDS/PNPD/MEC/CAPES. 

 

Criciúma/SC, 26 de maio de 2015. 
 
 
 

 
Profa. Dra. Luciane Bisognin Ceretta 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
(PROPEX) 

 
Prof. Me. Daniel Ribeiro Préve 

Diretor da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais 
Aplicadas (UNA CSA) 

 
 
 
 

 
Prof. Dr. Alcides Goularti Filho 

Coordenador do no Programa de Pós-Graduação em  
Desenvolvimento Socioeconômico (PPGDS) 

 

 


