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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL,
DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 3/2018
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e
das Organizações, no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece o Edital Nº
03/2018, de retificação do Edital Nº 02/2018, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados
os demais itens do edital.
Item I
Onde se lê:
3.3.7 Cópia do comprovante de proficiência na língua inglesa conforme descrito no Anexo 6.
Tal comprovante deve ser enviado juntamente com os demais documentos de inscrição
por via postal conforme Cronograma apresentado no item 7.1 do presente Edital.
Leia-se:
3.3.7 Cópia do comprovante de proficiência na língua inglesa conforme descrito no Anexo 6.
Tal comprovante pode ser enviado juntamente com os demais documentos de inscrição
via postal ou enviado isoladamente – Via postal – até a data limite conforme Cronograma
apresentado no item 7.1 do presente Edital.

Item II
Onde se lê:
7. DO CRONOGRAMA
7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, as datas das provas do processo
seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam na tabela a seguir:

Data
01/08 a 10/09/2018

ATIVIDADE
Horário
- Inscrições por via postal (serviço de entrega rápida)
------com comprovação de proficiência em inglês.

17/09/2018

- Divulgação da homologação das inscrições.

18 e 19/09/2018

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração
e de recursos.
- Publicação do resultado dos requerimentos e
recursos.
- Divulgação do resultado da avaliação do
anteprojeto
de

21/09/2018

Até 18h00
08h às 17h00
Até 18h00
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Data

24 e 25/09/2018

27/09/2018
28/09/2018
10/10/2018
11/10 a 13/10/2018

ATIVIDADE
Horário
Tese e da produção científica de candidatos(as) ao
doutorado.
- Divulgação do local e horário de realização das
provas escritas para avaliação das competências.
- Apresentação dos requerimentos de reconsideração 08h às 17h00
e de recursos do resultado da avaliação do
anteprojeto de Tese e da produção científica de
candidatos(as) ao doutorado.
8h00
- Publicação do resultado dos requerimentos e
recursos.
- Aplicação da Prova Escrita para avaliação das 14hs às 18hs
competências.
Até 18h00
- Divulgação dos resultados das provas escritas.
Apresentação dos requerimentos de reconsideração e
de recursos da prova escrita para avaliação das
competências.
- Publicação do resultado dos requerimentos e
recursos.
- Divulgação do local e horário de realização da
Prova de Arguição Oral para avaliação das
competências.
- Aplicação da Prova de Arguição Oral Individual.
Residentes fora do Distrito Federal serão
prioritariamente
agendados(as) para arguição, se solicitarem.
- Divulgação dos resultados da arguição oral.

08h às 17h00

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração
e de recursos.
- Publicação do resultado dos requerimentos e
21/11/2018
recursos.
-Divulgação da Lista dos(as) candidatos(as)
aprovados(as) nas provas escritas e orais.
22/11/2018
- Publicação da Lista dos(as) candidatos(as)
selecionados(as).
Mês anterior ao - Confirmação de ingresso no curso de Mestrado ou
início
do
1º Doutorado na Secretaria do PSTO.
semestre letivo de
2019

08h às 17h00

23/10/2018

24/10 a
06/11/2018
12/11/2018
13 e 14/11/2018

8h00

08h às 18h00

8h00

Até 18h00

Até 18h00
08h30
12h00
14h00
18h00

às
às

Leia-se:
7. DO CRONOGRAMA
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7.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, as datas das provas do processo
seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam na tabela a seguir:
Data
01/08 a 10/09/2018

ATIVIDADE
- Inscrições por via postal (serviço de entrega rápida).

17/09/2018

- Divulgação da homologação das inscrições.

18 e 19/09/2018

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de
recursos das inscrições.
- Publicação do resultado dos requerimentos e recursos
das inscrições.
- Divulgação do resultado da avaliação do anteprojeto de
Tese e da produção científica de candidatos(as) ao
doutorado.
- Divulgação do local e horário de realização das provas
escritas para avaliação das competências.
Último dia para envio postal da comprovação de
proficiência em Inglês (serviço de entrega rápida).
- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de
recursos do resultado da avaliação do anteprojeto de Tese
e da produção científica de candidatos(as) ao doutorado.
- Publicação do resultado dos requerimentos e recursos
de avaliação de anteprojeto e produção científica.
- Publicação dos resultados da comprovação de
proficiência em Inglês.
- Aplicação da Prova Escrita para avaliação das
competências.
Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de
recursos do resultado da comprovação de proficiência em
Inglês.
- Publicação do Resultado dos requerimentos de
reconsideração da comprovação de proficiência em
Inglês.
- Divulgação dos resultados das provas escritas.

08h às 17h00

08h às 17h00

12/11/2018

Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de
recursos da prova escrita para avaliação das
competências.
- Publicação do resultado dos requerimentos e recursos
da prova escrita para avaliação das competências.
- Divulgação do local e horário de realização da Prova de
Arguição Oral para avaliação das competências.
- Aplicação da Prova de Arguição Oral Individual.
Residentes fora do Distrito Federal serão prioritariamente
agendados(as) para arguição, se solicitarem.
- Divulgação dos resultados da Prova de Arguição Oral.

13 e 14/11/2018

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de

08h às 17h00

21/09/2018

24/09/2018
24 e 25/09/2018
27/09/2018

28/09/2018
01/10/2018
03/10/2018
10/10/2018
11/10 a 15/10/2018
23/10/2018

24/10 a
06/11/2018

Horário
------Até 18h00

Até 18h00

------08h às 17h00
Até 18h00

14hs às 18hs
Até 18h00
Até 18h00
Até 18h00

8h00

08h às 18h00
8h00
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Data

ATIVIDADE
Horário
Recursos da Prova de Arguição Oral.
21/11/2018
- Publicação do resultado dos requerimentos e recursos
Até 18h00
da Prova de Arguição Oral.
-Divulgação
da
Lista
dos(as)
candidatos(as)
aprovados(as) nas provas escritas e orais.
22/11/2018
- Publicação da Lista dos(as) candidatos(as)
Até 18h00
selecionados(as).
Mês anterior ao - Confirmação de ingresso no curso de Mestrado ou 08h30 às 12h00
início
do
1º Doutorado na Secretaria do PSTO.
14h00 às 18h00
semestre letivo de
2019
Item III, Anexo 6, página 20
Onde se lê:
Para o teste IELTS – International English Language Testing:
Nas versões Academic e General, o teste apresenta 40 questões na seção Reading. O(a)
candidato(a) deverá obter uma pontuação mínima de 4.5. Na versão Academic, o(a)
candidato(a) deverá apresentar escore de 15 a 18 questões e um Band Score de 5.0. Na versão
General , o(a) candidato(a) deverá obter entre 23-26 questões e um Band Score de 5.0.
Leia-se:
Para o teste IELTS – International English Language Testing:
Nas versões Academic e General, o teste apresenta 40 questões na seção Reading. Na versão
Academic, o(a) candidato(a) deverá apresentar um Band Score de 5.0. Caso o(a) candidato(a)
opte pela versão General, também deverá apresentar um Band Score de 5.0.
Item IV, Página 23, Anexo 7
Onde se lê:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

QUANTIDADE

VALOR
TOTAL

Publicação de artigo técnico-científico em periódico
classificado no sistema Qualis Psicologia ou áreas afins da
CAPES vigente.
(Serão considerados também artigos aceitos/no prelo, desde
que devidamente comprovada a sua aceitação final, por carta
da revista científica).

1

1.1 - A1 ou A2

8

1.2 - B1 ou B2

6

1.3 - B3 ou B4
1.4 - C

4
2

Leia-se:
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ITEM

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO

QUANTIDADE

VALOR
TOTAL

Publicação de artigo técnico-científico em periódico
classificado no sistema Qualis Psicologia ou áreas afins da
CAPES vigente.
(Serão considerados também artigos aceitos/no prelo, desde
que devidamente comprovada a sua aceitação final, por carta
da revista científica).

1

1.1 - A1 ou A2

8

1.2 - B1 ou B2

6

1.3 - B3 ou B4
1.4 - B5
1.5 - C

4
3
2

Brasília, 28 de agosto de 2018.
Prof . Dra. Elaine Rabelo Neiva - Coordenadora
Programa de Pós-graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações
(PPG-PSTO)
Instituto de Psicologia (IP)
Universidade de Brasília (UnB)
a
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