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EDITAL 012/2013 – PPGH
Divulgação do resultado do recurso
protocolado sob nº 752 contra decisão
do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em História – nível mestrado.
O Coordenador do Programa, designado pela Portaria nº 4210/2012 – GRE, no
uso de suas atribuições,
considerando o Edital nº 030/2012 - PPGH, de 17 de outubro de 2012, de
inscrições para o Processo Seletivo,
considerando os Editais nº 002/2013 de 06 de fevereiro e nº 003/2013 de 08 de
fevereiro de 2013, que homologa as inscrições e divulga os aprovados na Avaliação dos
Projetos de Pesquisa para o Processo Seletivo,
considerando os Editais nº 005/2013 e nº 006/2013, que divulgam os resultados
da prova escrita e o horário das entrevistas para o Processo Seletivo para o ano letivo 2013,
considerando o edital nº 008/2012 do resultado final do Processo Seletivo,
TORNA PÚBLICO:
1.
Em relação ao recurso protocolado sob nº 752, de 22 de fevereiro de 2013,
de Gilson Leske, a Comissão deliberou por unanimidade manter as notas atribuídas e o
candidato desclassificado, pois, de acordo com o Edital 030/2012-PPGH, não atingiu
média final igual ou superior a 7,0 (sete). A composição da Média Final é a somatória dos
resultados atingidos no projeto, na prova escrita, na entrevista e no Currículo. Os
resultados alcançados pelo candidato foram: projeto – 7,0 (peso 2); prova escrita – 7,0
(peso 2); entrevista 3,0 (peso 2); currículo 4,7 (peso 1,0). Média Final: 5,97, conforme Ata
001/2013-Comissão de Recurso, em anexo.
Este Edital entra em vigor nesta data.
Publique-se e cumpra-se.
Marechal Cândido Rondon, 28 de fevereiro de 2013.
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Coordenador do Programa de Pós-Graduação
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Nível Mestrado

