RETIFICAÇÃO Nº 1, de 27 de outubro de 2016
Retificação primeira do EDITAL Nº 03/2016 PGA/UFSC, seleção de bolsistas ao Programa Nacional de
Pós-Doutorado – PNPD/CAPES junto ao Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PPGA).:
1º - Onde se lê:
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PGA), do Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber que estão
abertas as inscrições para a seleção de dois bolsistas ao Programa Nacional de Pós-Doutorado –
PNPD/CAPES.
Leia-se:
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PGA), do Centro de Ciências
Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber que estão
abertas as inscrições para a seleção de três bolsistas ao Programa Nacional de Pós-Doutorado –
PNPD/CAPES.
2º - Onde se lê:
5. Da seleção dos candidatos, critérios adotados e divulgação dos resultados:
5.1 Serão selecionados dois candidatos, e cada orientador poderá ser contemplado com apenas um
bolsista no âmbito deste Edital.
Leia-se:
5. Da seleção dos candidatos, critérios adotados e divulgação dos resultados:
5.1 Serão selecionados três candidatos, e cada orientador poderá ser contemplado com apenas um
bolsista no âmbito deste Edital.
3º - Onde se lê:
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