
 

 

 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01 / 2022  
Estabelece normas e condições para Processo Seletivo Especial nos cursos de mestrado profissional (PPGARTES/PPGEF)  
 Curso de auxiliares de pesquisa para atuação no programa REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: políticas em movimento.  

 

RETIFICAÇÃO II – EDITAL Nº 01 / 2022 
 

A Comissão de Seleção dos programas PPGARTES e PPGEF, no uso das atribuições que lhes foram conferidas por 

meio do Edital nº 01 de 2022, que trata da abertura do Processo Seletivo de candidatos/auxiliares de pesquisa para 

atuação no Programa Rede Municipal de Educação: Políticas em Movimento, resolve RETIFICAR o edital Nº 01/2022, como 

segue: 

 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 
4.1. As inscrições serão feitas pela internet, acessando as 
páginas: 
v) para candidatos ao mestrado do PPGEF: 
https://mestrado.ifce.edu.br/cursos-de-pos-
graduacao/ppgef/admissao/ 

4.1. As inscrições serão feitas pela internet, acessando as 
páginas: 
b) para candidatos ao mestrado do PPGEF: 
https://mestrado.ifce.edu.br/cursos-de-pos-
graduacao/ppgef/admissao/ 

 
 
4.2 Os candidatos deverão preencher o formulário de 
inscrição e anexar as cópias dos documentos solicitados no 
ítem 4.3.1 desta chamada pública.  A transmissão do 
formulário deverá ser finalizada, impreterivelmente, até às 
23h59m do dia 29 de abril de 2022. 
 

 
4.2 Os candidatos deverão preencher o formulário de 
inscrição e anexar as cópias dos documentos solicitados no 
ítem 4.3.1 desta chamada pública.  A transmissão do 
formulário deverá ser finalizada, impreterivelmente, até às 
23h59min do dia 29 de abril de 2022. 
 

9.1. Os recursos serão interpostos através do 
envio/transmissão de formulário eletrônico que serão 
disponibilizados nas páginas dos respectivos programas: 

v) para candidatos ao mestrado do PPGEF: 
https://mestrado.ifce.edu.br/cursos-de-pos-
graduacao/ppgef/admissao/ 
 

9.1. Os recursos serão interpostos através do 
envio/transmissão de formulário eletrônico que serão 
disponibilizados nas páginas dos respectivos programas: 

b) para candidatos ao mestrado do PPGEF: 
https://mestrado.ifce.edu.br/cursos-de-pos-
graduacao/ppgef/admissao/ 
 

 
ANEXO 1 CRONOGRAMA DE EVENTOS 

 

De 27/04/2022 
a 29/04/2022 

Inscrição pela 
internet: 
Envio/transmissão 
da documentação 
conforme item 
4.3.1 

Das 08h do dia 
27 de abril  às 

17h do dia 29  de 
abril  

Site PPGARTES 
Site PPGEF 

 

 
ANEXO 1 CRONOGRAMA DE EVENTOS 

 

De 27/04/2022 
a 29/04/2022 

Inscrição pela 
internet: 
Envio/transmissão 
da documentação 
conforme item 
4.3.1 

Das 08h do dia 
27 de abril  às 

23h59min do dia 
29  de abril  

Site PPGARTES 
Site PPGEF 

 

 
02/05/2022 Análise das 

inscrições/Afixação 
do resultado das 

inscrições 
deferidas e 
indeferidas 

23h:59m  

Site PPGARTES 

Site PPGEF 

 

 

02/05/2022 Análise das 
inscrições/Afixação 

do resultado das 
inscrições 
deferidas e 
indeferidas 

23h:59min 

Site PPGARTES 

Site PPGEF 
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04/05/2022 Publicação do 
Resultado do 

julgamento dos 
recursos contra  o 
indeferimento da 

inscrição. 

23h:59m 

Site PPGARTES 
Site PPGEF 

 
 
 

 

04/05/2022 Publicação do 
Resultado do 

julgamento dos 
recursos contra  o 
indeferimento da 

inscrição. 

23h:59min 

Site PPGARTES 
Site PPGEF 

 

 

05/05/2022 Divulgação do 
resultado da Etapa 

1 –  Prova de 
títulos -  ( mais 
portfólio para 
candidatos ao 
PPGARTES) 

23h:59m  

Site PPGARTES 
Site PPGEF 

 

 

05/05/2022 Divulgação do 
resultado da Etapa 

1 –  Prova de 
títulos -  ( mais 
portfólio para 
candidatos ao 
PPGARTES) 

23h:59min 

Site PPGARTES 
Site PPGEF 

 

 

09/05/2022 Publicação do 
Resultado do 

julgamento dos 
recursos 

impetrados na 
Etapa 1 e 

publicação do 
resultado final 

23h:59m  

Site PPGARTES 
Site PPGEF 

 

 

09/05/2022 Publicação do 
Resultado do 

julgamento dos 
recursos 

impetrados na 
Etapa 1 e 

publicação do 
resultado final 

23h:59min 

Site PPGARTES 
Site PPGEF 

 

 

 

Fortaleza, 28 de abril de 2022. 

Comissão de seleção PPGARTES/PPGEF 


