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RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROPPG 15/2014 

 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E AUTOMAÇÃO (MESTRADO) 

 
A Pró-Reitoria de pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Rural do Semi-

Árido, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública a retificação ao item 2.1: 
 
 

Onde se lê: 
 
2.1 As inscrições serão realizadas no período de 24/11/2014 a 20/12/2014. Toda a 
documentação necessária para a inscrição do(a) candidato(a) deverá ser entregue 
pessoalmente ou por meio de um procurador legalmente constituído e de uma só vez na 
Secretaria dos Programas de Pós-Graduação, prédio da PROPPG, até o dia 20/12/2014. Caso 
o(a) candidato(a) faça a opção de enviar a documentação pelos correios, esta deverá ser 
enviada por SEDEX e com aviso de recebimento, sendo que a data da postagem dessa 
correspondência não poderá ultrapassar o dia 13/12/2014, pois o PPGSCA e a PROPPG não 
se responsabilizarão por atrasos dos correios na entrega dos documentos. O horário de 
funcionamento da secretaria dos Programas de Pós-Graduação para recebimento da 
documentação dos(as) candidatos(as) é das 08h:00min às 11h:00min e das 14h:00min às 
17h:00min, de segunda a sexta-feira, salvo dias de feriado oficial ou ponto facultativo. 
 
 
Leia-se: 

 
2.1 As inscrições serão realizadas no período de 24/11/2014 a 19/12/2014. Toda a 
documentação necessária para a inscrição do(a) candidato(a) deverá ser entregue 
pessoalmente ou por meio de um procurador legalmente constituído e de uma só vez na 
Secretaria dos Programas de Pós-Graduação, prédio da PROPPG, até o dia 20/12/2014. Caso 
o(a) candidato(a) faça a opção de enviar a documentação pelos correios, esta deverá ser 
enviada por SEDEX e com aviso de recebimento, sendo que a data da postagem dessa 
correspondência não poderá ultrapassar o dia 13/12/2014, pois o PPGSCA e a PROPPG não 
se responsabilizarão por atrasos dos correios na entrega dos documentos. O horário de 
funcionamento da secretaria dos Programas de Pós-Graduação para recebimento da 
documentação dos(as) candidatos(as) é das 08h:00min às 11h:00min e das 14h:00min às 
17h:00min, de segunda a sexta-feira, salvo dias de feriado oficial ou ponto facultativo. 

 
 

Mossoró (RN), 02 de dezembro de 2014 
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