
 

EDITAL UESC Nº 030/2019 - CHAMADA 2 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA A 
TURMA 2020 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E 
BIOLOGIA MOLECULAR – VAGAS REMANESCENETES DE MESTRADO   

  

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas 
atribuições, torna pública a Chamada 2, abertura de inscrições para seleção de 
candidatos a uma vaga remanescente do curso de MESTRADO do Programa de 
Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular (PPGGBM) para ingresso no ano 
de 2020. As regras de inscrição seguem o disposto nas Resoluções CONSU 
01/2018, CONSEPE 40/2018, nas informações descritas na página do PPGGBM na 
Internet (http://nbcgib.uesc.br/genetica/) e nas normas constantes no EDITAL UESC No 
139/2019, com as alterações que se seguem e com as datas específicas para a 
chamada 2 determinadas no Quadro 1 abaixo: 

  

1.1. A seleção, cujas inscrições estão abertas pelo presente edital, objetiva o 
preenchimento de 1 (uma) vaga para o mestrado com bolsa, dentre as listadas no 
quadro de vagas demandadas por orientador (Anexo I), com possibilidade de 
ampliação para até 3 (três) vagas, a depender de alterações no cenário de bolsas 
para este ano de 2020. 

  

QUADRO 1 – Datas e períodos de cada evento do processo seletivo. 

CHAMADA 2 - processo seletivo para o mestrado. 

Evento Datas ou períodos 

Inscrições 27 de abril a 15 de maio de 2020 

Homologação e lista de dispensa de 
prova 

Até 22 de maio de 2020 

Prova de conhecimentos 27 de maio de 2020 das 8hàs 12h 

Prova de língua inglesa 27 de maio de 2020 das 14 às 17h 

Análise de currículo (dispensa a 
presença do candidato) 

28 de maio de 2020 

Divulgação do resultado final A partir de 29 de maio de 2020   

Todos os anexos e formulários indicados neste Edital estão disponíveis 
em http://nbcgib.uesc.br/genetica/index.php?lang=br&pg=processo-seletivo-2020. 

  

Local das provas (Item 3.1 do Edital) 

Em decorrência da pandemia da COVID-19: 
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a.  As provas serão realizadas em local a escolha do(a) candidato(a), sem a 
necessidade de indicação de responsável pela aplicação da mesma, ou 
seja, não será necessário apresentar o Anexo VII do Edital; 

b. As provas poderão ser realizadas com consulta; 

      c. As provas serão disponibilizadas com 10 a 15 min de antecedência de seu 
horário de início, na forma de atividade em uma classe virtual que será criada na 
plataforma Google Classroom, cujo código de acesso será informado aos 
candidatos(as) logo após a divulgação da lista de inscrições homologadas; 

      d. Os(as) candidatos(as) deverão subir as folhas de respostas manuscritas e 
digitalizadas na forma de resposta à atividade no Google Classroom, em até 30 min 
após o prazo de conclusão da prova; 

      e. O não cumprimento do item anterior implicará na desclassificação do 
candidato, independentemente do motivo. 

  

  

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 24 de março de 2020. 

  

  

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
REITOR 

 
 

 


