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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL,
DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES
EDITAL Nº 2/2017
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das
Organizações, no uso de suas atribuições legais, torna pública e estabelece a retificação do Edital Nº
01/2017, no anexo a seguir descrito, mantendo inalterados os demais itens do edital.
I) Página 09, onde se lê:
1/11/2017

- Publicação da Lista dos(as) candidatos(as) selecionados(as).

Até 18h00

- Publicação da Lista dos(as) candidatos(as) selecionados(as).

Até 18h00

Leia-se:
16/11/2017

II) Página 12, onde se lê:
Comportamento, Trabalho e Organizações
Cultura, aprendizagem, competências e educação, comportamento individual e grupal nas
organizações, valores, mudança nas organizações, saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho,
psicopatologia, psicodinâmica e clínica do trabalho, e ergonomia da atividade.
Leia-se:
Comportamento, Trabalho e Organizações
Cultura, aprendizagem, treinamento e educação corporativa, competências, comportamento
individual e grupal nas organizações, valores, mudança nas organizações, saúde, bem-estar e
qualidade de vida no trabalho, psicopatologia, psicodinâmica e clínica do trabalho, e ergonomia da
atividade.
III) Página 17, onde se lê:
Para o teste TOEIC – Test of English for International Communication (TOEIC):
O(A) candidato(a) deverá apresentar uma pontuação equivalente a Unicertification 1 com um escore
mínimo de 400 na seção Reading do teste. Para o TOEIC Bridge, na seção Reading, o(a) candidato(a)
deverá apresentar escore equivalente ou superior a 86 pontos.
Leia-se:
Para o teste TOIEC - Test of English for International Communication (TOEIC):
Para o TOIEC Reading & Listening, o(a) candidato(a) deverá apresentar uma pontuação equivalente
ou superior a 275 pontos na seção Reading do teste. Para o TOIEC Bridge, na seção Reading, o(a)
candidato(a) deverá apresentar escores equivalentes ou superiores a 85 pontos.
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