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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA torna público, para conhecimento dos interessados que o Edital nº 31/2022– 

PPG/UEMA, relativo às inscrições para o processo de seleção de candidatos para ingresso no 

primeiro semestre de 2023                                        -                      , 

Natureza e Dinâmica do Espaço-PPGeo, passa a ter a redação alterada nos seguintes itens: 

 

No edital onde se lê: 

 

4.6 Caso o número de candidatos(as) aprovados(as) exceda o número de vagas por docente 

previstas neste Edital, o(a) candidato(a) aprovado(a) excedente poderá ser transferido(a) para 

outro docente na mesma linha de pesquisa, caso haja vaga disponível. Se houver empate na 

média final entre candidatos(as), a maior nota do pré-projeto será o primeiro critério de 

desempate. Se o empate persistir, o critério de desempate será: a maior nota no currículo, 

seguida da maior nota no memorial descritivo e maior idade.  

 

Leia-se: 

 

4.6 Caso o número de candidatos(as) aprovados(as) exceda o número de vagas por docente 

previstas neste Edital, o(a) candidato(a) aprovado(a) excedente poderá ser transferido(a) para 

outro docente na mesma linha de pesquisa, caso haja vaga disponível. Se houver empate na 

média final entre candidatos(as), a maior nota do pré-projeto será o primeiro critério de 

desempate. Se o empate persistir, o critério de desempate será: a maior nota no currículo, 

seguida da maior idade.  

 

 

No edital onde se lê: 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

O primeiro critério para desempate de candidatos(as) será da maior nota no pré-projeto, seguido 

da maior nota do currículo, depois do memorial descritivo. O último critério será o de maior 

idade. 

 

Leia-se: 

 

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

O primeiro critério para desempate de candidatos(as) será da maior nota no pré-projeto, seguido 

da maior nota do currículo e da maior idade. 
 

São Luís-MA, 21 de setembro de 2022. 

 

Profa. Dra. Rita de Maria Seabra Nogueira 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 


