
 

 

 

ERRATA Nº01 AO EDITAL N° 001/2018–PPGOCM - PROCESSO SELETIVO AO 

MESTRADO REGULAR EM ONCOLOGIA E CIÊNCIAS MÉDICAS 

Na seção 5.2: 

Onde se lê: 

5.2. Para realizar o Credenciamento, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar-se à 

Secretaria do Programa, pessoalmente ou por meio de procurador, no prazo estabelecido no Cronograma do 

Processo Seletivo, apresentando os documentos abaixo indicados, em via original acompanhada de cópia: 

a) Formulário de credenciamento, fornecido pela secretaria do PPGOCM, devidamente 

preenchido; 

b) Uma (1) foto 3 X 4, recente; 

c) Documento de identidade com foto; 

d) CPF; 

e) Certidão de Quitação Eleitoral expedida pelo Tribunal Eleitoral ou cópia do comprovante de 

votação nos dois turnos das últimas eleições, quando for o caso de ter havido dois turnos em seu domicilio 

eleitoral; 

f) Certificado de Alistamento Militar para os candidatos brasileiros do sexo   masculino; 

g) Certificado do Mestrado 

h) (Diploma de Mestrado ou documento comprobatório de efetiva conclusão do Curso de 

Mestrado, obtido em instituição credenciada pela Capes);  

i) Histórico Escolar do Mestrado; 

j) Curriculum Vitae et Studiorum extraído da Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br/). 

 

 

Leia-se: 

 

5.2. Para realizar o Credenciamento, o(a) candidato(a) aprovado(a) deverá apresentar-se à 

Secretaria do Programa, pessoalmente ou por meio de procurador, no prazo estabelecido no Cronograma do 

Processo Seletivo, apresentando os documentos abaixo indicados, em via original acompanhada de cópia: 

a) Formulário de credenciamento, fornecido pela secretaria do PPGOCM, devidamente 

preenchido; 

b) Uma (1) foto 3 X 4, recente; 

c) Documento de identidade com foto; 

d) CPF; 

e) Certidão de Quitação Eleitoral expedida pelo Tribunal Eleitoral ou cópia do comprovante de 

votação nos dois turnos das últimas eleições, quando for o caso de ter havido dois turnos em seu domicilio 

eleitoral; 

f) Certificado de Alistamento Militar para os candidatos brasileiros do sexo   masculino; 

g) Certificado do Graduação (Diploma de Graduação ou documento comprobatório de 

efetiva conclusão do Curso de Graduação, obtido em instituição credenciada pela Capes);  

h) Histórico Escolar de Graduação; 

i) Curriculum Vitae et Studiorum extraído da Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br/). 
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