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Edital 09/2020 

Retificação 

No item 9.1  

Onde se lê:  

14/10/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos do 

resultado da avaliação do Anteprojeto de Tese e da 

produção científica de candidatos(as) ao Doutorado. 

Até 17h00 

16/10/2020 - Aplicação da Prova Escrita para avaliação das 

competências. A Prova Escrita será realizada por meio 

eletrônico com endereço/link a ser fornecido por email ao 

candidato(a). O endereço/link será encaminhado ao 

candidato(a) com pelo menos 30 minutos de antecedência.  

14hs às 18hs 

26/10/2020 - Divulgação dos resultados das provas escritas. Até 18h00 

27 e 28/10/2020 Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 

recursos da prova escrita para avaliação das 

competências. 

08h às 17h00 

30/10/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 

Divulgação do horário de realização da Prova de Arguição 

Oral para avaliação das competências. 

8h00 

03/11/2020 a 

30/11/2020 

- Aplicação da Prova de Arguição Oral Individual. As 

arguições orais serão realizadas por videoconferência com 

endereço/link a ser fornecido por email ao candidato(a). O 

endereço/link será encaminhado ao candidato(a) com pelo 

menos 30 minutos de antecedência. 

08h às 18h00 

02/12/2020 - Divulgação dos resultados da arguição oral. 8h00 

03/12/2020 e 

04/12/2020 

- Apresentação dos requerimentos de reconsideração e 

de recursos. 

08h às 17h00 

10/12/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 

-Divulgação da Lista dos(as) candidatos(as) 

aprovados(as) nas provas escritas e orais. 

Até 18h00 

14/12/2020 - Publicação da Lista dos(as) candidatos(as) 

selecionados(as). 

Até 18h00 

01/02/2021a 

12/02/2021 

- Confirmação de ingresso no curso de Mestrado ou 

Doutorado na Secretaria do PSTO. 

08h30 às 12h00 

14h00 às 18h00 
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Leia-se:  

 

14/10/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos do 

resultado da avaliação do Anteprojeto de Tese e da 

produção científica de candidatos(as) ao Doutorado. 

Até 17h00 

30/10/2020 - Aplicação da Prova Escrita para avaliação das 

competências. A Prova Escrita será realizada por meio 

eletrônico com endereço/link a ser fornecido por email ao 

candidato(a). O endereço/link será encaminhado ao 

candidato(a) com pelo menos 30 minutos de antecedência. 

Os candidatos devem preparar equipamento com câmera de 

vídeo integrada e em funcionamento.    

14hs às 18hs 

09/11/2020 - Divulgação dos resultados das provas escritas. Até 18h00 

09 e 10/11/2020 Apresentação dos requerimentos de reconsideração e de 

recursos da prova escrita para avaliação das 

competências. 

08h às 17h00 

11/11/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 

Divulgação do horário de realização da Prova de Arguição 

Oral para avaliação das competências. 

8h00 

16/11/2020 a 

04/12/2020 

- Aplicação da Prova de Arguição Oral Individual. As 

arguições orais serão realizadas por videoconferência com 

endereço/link a ser fornecido por email ao candidato(a). O 

endereço/link será encaminhado ao candidato(a) com pelo 

menos 30 minutos de antecedência. 

08h às 18h00 

07/12/2020 - Divulgação dos resultados da arguição oral. 8h00 

08 e 09/12/2020 - Apresentação dos requerimentos de reconsideração e 

de recursos. 

08h às 17h00 

10/12/2020 - Publicação do resultado dos requerimentos e recursos. 

-Divulgação da Lista dos(as) candidatos(as) 

aprovados(as) nas provas escritas e orais. 

Até 18h00 

14/12/2020 - Publicação da Lista dos(as) candidatos(as) 

selecionados(as). 

Até 18h00 

01/02/2021ª 

12/02/2021 

- Confirmação de ingresso no curso de Mestrado ou 

Doutorado na Secretaria do PSTO. 

08h30 às 12h00 

14h00 às 18h00 

Brasília, 14 de outubro de 2020.   


