
 

 

EDITAL UAB/UEMG Nº 06/2019 
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DO PROGRAMA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAP 
 

RETIFICAÇÃO 02 

 

ONDE SE LÊ: 
 
2. DA INSCRIÇÃO  
 
2.1 A participação no processo seletivo de alunos para ingresso no Curso de 
Especialização em Gestão Pública terá início a partir da inscrição, a qual deverá 
ser efetuada no período de 07/06 a 01/07 de 2019. 
 
2.7 Os documentos listados acima devem ser enviados, em cópia simples, via 
Sedex com data de postagem até o dia 01/07/2019, fazendo constar no envelope 
o nome do curso para o qual está se inscrevendo e o nome completo do candidato 
 
3.10 O resultado final deste processo seletivo está previsto para o dia 26 de Julho 
e será disponibilizado no site http://www.uemg.br/ 
 
 

ANEXO IV – Cronograma de execução do processo seletivo  
 

Procedimentos DATA 

Inscrição e envio de documentos  07/06/2019 à 01/07/2019 

Resultado Preliminar 15/07/2019 

Prazo para interposição de recurso 16/07 a 17/07/2019 

O resultado da análise dos recursos 25/07/2019 

Resultado final 26/07/2019 

 
 
 
LEIA-SE: 
 

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1 A participação no processo seletivo de alunos para ingresso no Curso de 

Especialização em Gestão Pública terá início a partir da inscrição, a qual deverá 

ser efetuada no período de 07/06 a 05/07 de 2019. 

 

http://www.uemg.br/


 

 

2.7 Os documentos listados acima devem ser enviados, em cópia simples, via 

Sedex com data de postagem até o dia 05/07/2019, fazendo constar no envelope 

o nome do curso para o qual está se inscrevendo e o nome completo do candidato. 

 

3.10 O resultado final deste processo seletivo está previsto para o dia 02 de agosto 

e será disponibilizado no site http://www.uemg.br/ 

 

ANEXO IV – Cronograma de execução do processo seletivo  
 

Procedimentos DATA 

Inscrição e envio de documentos  07/06/2019 à 05/07/2019 

Resultado Preliminar 15/07/2019 

Prazo para interposição de recurso 16/07 a 17/07/2019 

O resultado da análise dos recursos 02/08/2019 

Resultado final 02/08/2019 
 

 

Belo Horizonte, 28 de junho de 2019. 

 Lavínia Rosa Rodrigues 

Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais 


