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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, de 24 de Abril de 2015. 
 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE 
BOLSISTA PARA ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO JOÃO DEL REI – UFSJ 

 
 
A Coordenadora do Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade 
Federal de São João Del-Rei (UFSJ), no uso de suas atribuições, retifica o edital 
001/2015 de 24/04/2015, que trata de abertura de inscrições para uma vaga de 
bolsista para Estágio Pós-Doutoral vinculada ao Programa Nacional de Pós-
Doutorado da CAPES (PNPD/CAPES).  
 
ONDE SE LÊ: 
 
INSCRIÇÕES 
                                                                                                    
Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar por email 
(mestradopsicologia@ufsj.edu.br), em formato PDF, a apresentação de sua 
candidatura assinada e escaneada ao Programa, acompanhada do Currículo 
Lattes e de um Projeto de Pesquisa. O projeto de Pesquisa deverá constar de: a) 
folha de rosto; b) resumo em (português e inglês); c) introdução; d) objetivos; e) 
método; f) resultados esperados; g) cronograma; h) referências. Deverá ter no 
máximo 20 páginas, excluindo a folha de rosto e as referências. Também é 
exigido que o candidato redija uma declaração de ciência da Portaria CAPES 
nº.86/2013,que regulamenta o PNPD, e a concordância com as diretrizes nela 
explicitadas. A inscrição, juntamente com a documentação exigida, deverá ser 
enviada para o e-mail mestradopsicologia@ufsj.edu.br a partir do dia 
27/04/2015 até o dia 24/05/2015.  
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LEIA-SE: 
 
INSCRIÇÕES  
Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá encaminhar por email 
(mestradopsicologia@ufsj.edu.br), em formato PDF, a apresentação de sua 
candidatura assinada e escaneada ao Programa, acompanhada do Currículo 
Lattes e de um Projeto de Pesquisa. O projeto de Pesquisa deverá constar de: a) 
folha de rosto; b) resumo em (português e inglês); c) introdução; d) objetivos; e) 
método; f) resultados esperados; g) cronograma; h) referências. Deverá ter no 
máximo 20 páginas, excluindo a folha de rosto e as referências. Também é 
exigido que o candidato redija uma declaração de ciência da Portaria CAPES 
nº.86/2013,que regulamenta o PNPD, e a concordância com as diretrizes nela 
explicitadas. A inscrição, juntamente com a documentação exigida, deverá ser 
enviada para o e-mail mestradopsicologia@ufsj.edu.br do dia 26/05/2015 até o 
dia 20/06/2015.  
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
RESULTADOS 
 
Após a avaliação da documentação pelo Colegiado do Programa de Mestrado 
em Psicologia da UFSJ, os resultados serão divulgados por meio do site 
(http://www.ufsj.edu.br/mestradopsicologia) até o dia 27/05/2015.  
 
LEIA-SE: 
 
RESULTADOS 
 
Após a avaliação da documentação pelo Colegiado do Programa de Mestrado 
em Psicologia da UFSJ, os resultados serão divulgados por meio do site 
(http://www.ufsj.edu.br/mestradopsicologia) até o dia 03/07/2015. 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 
VIGÊNCIA  
A bolsa terá a vigência de 12 meses, a partir de 01/06/2015 e atualmente o valor 
da mensalidade é de R$ 4100,00.  
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LEIA-SE: 
 
VIGÊNCIA  
A bolsa terá a vigência de 12 meses, a partir de 05/07/2015 e atualmente o valor 
da mensalidade é de R$ 4100,00.  
 
 
 
 
 
 
 

São João Del Rei, 26 de Maio de 2015. 
 
 
 


