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Edital Nº 122/2018 de Retificação
ANTROPOLOGIA SOCIAL PPGAS/MUSEU NACIONAL/UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional
da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, John Cunha Comerford, no uso de
suas atribuições legais, torna público e estabelece a retificação do Edital de Doutorado de Nº
83 publicado no Diário Oficial nº 44, seção 03, página 70, nos itens a seguir descritos,
mantendo inalterados os demais itens do edital.
No item 2 - "Inscrições", sub-item 2.1.
Onde se lê :
"...estarão abertas de 2 a 30 de maio de 2018 para candidatos optantes indígenas..."
Leia-se:
"...estarão abertas de 30 de abril a 31 de maio de 2018 para candidatos optantes indígenas..."
No item 2 - "Inscrições", sub-item 2.3 "Inscrição de candidatos optantes indígenas", ponto 2.3.1.
Onde se lê:
"Documentos enviados após as 16h do dia 30 de maio de 2018 não serão aceitos. Se por correio, a
comprovação da data de postagem até 30 de maio de 2018 será o carimbo do correio."
Leia-se:
"Documentos enviados após as 16h do dia 31 de maio de 2018 não serão aceitos. Se por correio, a
comprovação da data de postagem até 31 de maio de 2018 será o carimbo do correio."
No item 3 - "Critérios de avaliação da seleção para o doutorado", sub-item 3.1, a) "Primeira Fase".
Onde se lê:
"A prova escrita será realizada nas salas e auditórios do Museu Nacional, UFRJ, no dia 03/08/2018 às
10h30"
Leia-se:
"A prova escrita será realizada nas salas e auditórios do Museu Nacional, UFRJ, no dia 31/07/2018 às
10h30"
No anexo 2, BIBLIOGRAFIA.
Onde se lê:
"MAHMOD, Saba"
Leia-se:
"MAHMOOD, Saba"

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018.

