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PORTARIA REITORIA UESC Nº 452 
 
 
 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso 

de suas atribuições, 

 

 

 

RESOLVE 
 

 

 
Art. 1º - Prorrogar o prazo de inscrições do Edital Complementar 

UESC nº 83/2019, referente ao PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO CURSO DE MESTRADO NACIONAL 

PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – POLO44, até o dia 18/08/2019. 

 

Art. 2º - Alterar o cronograma de inscrições do Anexo I do referido 

Edital. 

 

Inscrições nacionais 

 

 Onde se lê: 10/06/2019 a 10/08/2019: período de inscrição no processo seletivo (on-line), no endereço 

eletrônico http://www.sbfisica.org.br/mnpef 

Leia-se: 10/06/2019 a 18/08/2019: período de inscrição no processo seletivo (on-line), no endereço 

eletrônico http://www.sbfisica.org.br/mnpef 

 

Onde se lê: 16/08/2019, prazo final para pagamento da taxa de inscrição, até o limite de 

horário estabelecido pela instituição bancária para processamento do pagamento nesta 

data. 
Leia-se: 23/08/2019, prazo final para pagamento da taxa de inscrição, até o limite de horário 

estabelecido pela instituição bancária para processamento do pagamento nesta data. 

 

Onde se lê: 19/08/2019 a 22/08/2019: período para emissão do comprovante de inscrição. 

Leia-se: 26/08/2019 a 28/08/2019: período para emissão do comprovante de inscrição. 

 

Onde se lê: até 27/08/2019 às 12h: prazo máximo para reclamação referente à não emissão de 

comprovante de inscrição de acordo com o indicado no item 2.5. 

Leia-se: até 02/09/2019 às 12h: prazo máximo para reclamação referente à não emissão de comprovante 

de inscrição de acordo com o indicado no item 2.5. 

 

Onde se lê: 30/08/2019: divulgação da listagem dos candidatos inscritos em cada Polo. 
Leia-se: 06/09/2019: divulgação da listagem dos candidatos inscritos em cada Polo. 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 12 de Agosto de 2019. 
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