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1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Abertura de novas inscrições, que trata este Edital Complementar 2, para atendimento ao Edital Nº 163 de 09 de

setembro de 2022, no período de 26/12/2022 a 31/01/2023, para o qual todos os atos serão realizados através do e-

mail indicado: posgraduacaocrga@gmail.composgraduacaocrga@gmail.com.

2. ABERTURA DE NOVAS INSCRIÇÕES

2.1. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, no período definido no Cronograma con do neste Edital Complementar

2, preenchendo o Formulário de Inscrição Eletrônico (Anexo VIII), anexando os documentos solicitados nos itens 4.3 e

4.4 do Edital Nº 163 de 09 de setembro de 2022, na sequência descrita no item 2.1.1 a seguir, com envio da

documentação de inscrição para o e-mail: posgraduacaocrga@gmail.composgraduacaocrga@gmail.com, conforme orientação deste Edital

Complementar 2.

2.1.1 Os documentos solicitados a seguir devem ser digitalizados, legíveis e em formato PDF, necessários para inscrição,

item 4.3 e 4.4 do Edital Nº 163 de 09 de setembro de 2022, e deverão compor 2 arquivos em PDF, contendo,

sequencialmente, no primeiro arquivo os documentosno primeiro arquivo os documentos : do item 4.4: Formulário de Inscrição Eletrônico (Anexo VIII);

Termo de Compromisso (Anexo VI); do item 4.3: I; II; III; IV; V (para candidatos (as) brasileiros (as)); VI (para candidatos

do sexo masculino e brasileiros); VIII (Anexo I); e IX (Anexo II); no segundo arquivo os documentosno segundo arquivo os documentos: do item 4.3: VII; e X

(Anexo III), na sequência descrita.

2.1.2 As demais disposições do Edital nº 163 de 09 de setembro de 2022 seguem inalteradas.
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CRONOGRAMACRONOGRAMA

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DATADATA

Publicação do Edital Complementar2 ao Edital nº 163 de 09 de setembro de

2022

26/12/2022

Período de novas inscrições do processo sele vo 26/12/202226/12/2022

a a 31/01/202331/01/2023

Divulgação das novas inscrições deferidas 06/02/2023

Interposição de recursos das novas inscrições 07/02/2023

Resultado da interposição de recursos e homologação das novas Inscrições 10/02/2023

Resultado da Primeira e da Segunda Etapa 15/02/2023

Interposição de recurso da Primeira e/ou Segunda Etapa 16/02/2023

Resultado da interposição de recursos 23/02/2023

Divulgação do resultado preliminar 23/02/2023

Avaliação da veracidade da (s) pessoa (s) autodeclarada (s) preta (s), parda

(s), indígena (s) e com deficiência

27/02/2023

Resultado da avaliação da veracidade da (s) pessoa (s) auto declarada (s)

preta (s), parda (s), indígena (s) e com deficiência

28/02/2023

Interposição de recursos contra o resultado pós aferição da veracidade de

autodeclaração prestada por candidatos pretos, pardos, indígena e

com deficiência

01/03/2023

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado pós

aferição da veracidade de  autodeclaração por candidatos (as) pretos

(as), pardos (as), indígenas e com deficiências

02/03/2023

Divulgação do Resultado Final 03/03/2023

Matrículas (1ª Chamada) 06/03

a 10/03/2023

Previsão de Início das Aulas 13/03/202313/03/2023
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