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ADITIVO 01 ao edital de seleção PMBQBM - UFCA 02/2021

A Coordenação do Programa  Multicêntrico  de Pós-Graduação em Bioquímica  e  Biologia 

Molecular (PMBQBM) torna público o Aditivo 01 ao edital 02/2021 de seleção do PMBqBM 

– UFCA, considerando a não conclusão das análises dos recursos interpostos, a coordenação 

torna pública a alteração dos seguintes itens do tópico III - CRONOGRAMA E DIVULGAÇÃO 

DE RESULTADOS do referido edital: 

11. Resultado Final das Provas A e B: O resultado final (após as revisões) será divulgado dia 
13 de dezembro de 2021 no site http://pmbqbm.ufca.edu.br. Os candidatos a doutorado 
aprovados nesta etapa deverão ser submetidos a prova C.
12. Prova C:  Será realizada  dia 14 de  dezembro  de 2021 às  14:00 h pela  plataforma 
Google Meet agendada por e-mail com os candidatos aprovados nas etapas anteriores.
13. Resultado prova C:  Dia 15 de dezembro 2021 até as 23:59 horas.  Divulgado no site 
http://pmbqbm.ufca.edu.br.
14. Período para pedido de recursos do resultado da prova C: O candidato poderá interpor 
recurso e pedir revisão da prova C através de requerimento de revisão de prova enviando 
e-mail  para  pmbqbm@ufca.edu.br com título “Requerimento de revisão da prova C” 
anexando o Requerimento Geral de recursos (preenchido e assinado anexo ao e-mail em 
PDF)  contido na página http://pmbqbm.ufca.edu.br. O prazo para o recebimento do e-
mail com o pedido de revisão da prova C é 16 de dezembro de 2021 até as 17:00 h. 
15.Revisão/recurso  das  notas  da  prova  C:   Dia  17  de  dezembro  de  2021 por 
conferência agendada por e-mail com o candidato na plataforma Google Meet.
16. Divulgação do resultado final para o doutorado:  Dia 20 de  dezembro  de 2021. 
Divulgado no site  http://pmbqbm.ufca.edu.br.  Os  resultados  serão divulgados  pelo 
número de inscrição do SIGAA UFCA do candidato.
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