UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
EDITAL Nº 08/2018
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA,
PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM ECONOMIA
DO SETOR PÚBLICO, PARA O SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2018.
1. PREÂMBULO
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia, no uso de suas atribuições legais, torna
público e e s t a b e l e c e torna público e estabelece o Edital Nº 08/2018, de retificação do Edital Nº 04/2018,
nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.
2. DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 Número de vagas:
2.1.4
Onde se lê:
2.1.4 As vagas que não forem ocupadas por servidores públicos federais integrantes dos quadros dos órgãos
fazendários poderão ser ofertadas a outros servidores e/ou empregados públicos federais, conforme ordem
de classificação.
Leia-se:
2.1.4 As vagas que não forem ocupadas por servidores públicos federais integrantes dos quadros dos órgãos
fazendários e instituições vinculadas ao Ministério da Fazenda poderão ser ofertadas a outros servidores e/ou
empregados públicos federais, conforme ordem de classificação.
5 DA FORMA DE AVALIAÇÃO
Onde se lê:
5.1 A cada uma das provas da Primeira Etapa será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
considerado aprovado, em cada prova, o candidato que obtiver nota 70 (setenta) ou superior. As três provas
têm caráter eliminatório. As provas de Elementos de Matemática e de Elementos de Estatística e Econometria
terão peso 22,5% cada e a prova de Inglês peso 10%, totalizando um peso de 55% para a primeira etapa.
Leia-se:
5.1 A cada uma das provas da Primeira Etapa será atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo
considerado aprovado, em cada prova, o candidato que obtiver nota 50 (cinquenta) ou superior. As três
provas têm caráter eliminatório. As provas de Elementos de Matemática e de Elementos de Estatística e
Econometria terão peso 22,5% cada e a prova de Inglês peso 10%, totalizando um peso de 55% para a
primeira etapa.
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