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EDITAL 009/2018-PPGCEM/PROSUC/CAPES 
 

 

 

Divulga alteração no resultado final do processo seletivo regido pelo Edital 006/2018-
PPGCEM/PROSUC/CAPES, de 12 de março de 2018, destinado à distribuição de 03 (três) 
vagas para a MODALIDADE 1 (“Mensalidade de bolsa de pós-graduação” e 
“Mensalidade de auxílio para custeio das taxas escolares”, e 05 (cinco) vagas para a 
MODALIDADE 2 (“Mensalidade de auxílio para custeio das taxas escolares”), oriundas 
do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Ensino 
Superior – PROSUC, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior – CAPES. 

                               

 
O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense - UNESC,  com base na não observância a critérios estabelecidos nos editais 
que nortearam a distribuição supracitada, torna pública alteração no resultado final do Edital 006/2018-
PPGCEM/PROSUC/CAPES, de 12 de março de 2018. 
 
Em função do exposto, o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC faz saber que a vaga (“Modalidade II”) atribuída ao 
candidato DEIVID FERNANDES JOAQUIM, divulgada através do Edital 008/2018-PPGCEM/PROSUC/CAPES, 
de 14 de março de 2018, está sendo remanejada para o candidato JORGE LUIZ BOMBAZARO, cabendo a 
este último comparecer ao programa para assinatura do “Termo de Compromisso” até as 14h do dia 19 de março 
de 2018, assim como providenciar a remessa (via e-mail) de seus dados bancários junto ao Banco do Brasil até 
aquele mesmo dia e horário, impreterivelmente. 
 
 
 

Criciúma, SC, 16 de março de 2018. 
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