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ONDE SE LÊ: 

 

3) ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
3.1 A isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser solicitada por candidato de baixa renda, 
nos termos dos Decretos 6.593/08 e 6.135/07, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (outras informações no endereço http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico).  
3.2 Deve ser solicitada no período entre 16 a 25 de julho de 2018 exclusivamente pela Internet 
mediante o preenchimento do formulário eletrônico de isenção, disponível no endereço 4 
http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao/processo_seletivo.php, no link Requerimento de Isenção 
da Taxa de Inscrição, com indicação, no formulário eletrônico, do Número de Identificação Social 
(NIS) do(a) candidato(a) atribuído pelo CadÚnico. 
 3.3 O Número de Identificação Social (NIS) é pessoal e intransferível.  
3.4 A confirmação da inscrição do candidato que tenha solicitado isenção só ocorrerá caso o NIS 
seja validado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, órgão gestor do Cadastro Único.  
3.5 Não caberá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição.  
3.6 Deve ser feita consulta no endereço eletrônico citado no item 3.2 para verificar o resultado da 
sua solicitação, a partir do dia 31 de julho de 2018. 
 3.7 O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido deverá efetivar a inscrição no Processo 
Seletivo, não sendo necessário o pagamento da Guia de Recolhimento da União. 
 3.8 O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido e não efetivar a inscrição no prazo 
estabelecido para inscrição neste Edital, estará automaticamente excluído do Processo Seletivo.  
3.9 Se o pedido de isenção for indeferido, a inscrição deve ser efetuada com o pagamento da taxa, 
dentro do prazo disposto neste Edital.  
3.10 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e não efetivar a inscrição no prazo 
estará automaticamente excluído do Processo Seletivo.  
3.11 O candidato é o único responsável pelo preenchimento correto e completo da Solicitação de 
Isenção.  
3.12 O candidato que não preencher corretamente a Solicitação de Isenção terá seu pedido de 
isenção indeferido para fins deste Processo Seletivo. 
 
 
LEIA-SE: 

 

3) ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
 
3.1 A isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser solicitada por candidato de baixa renda, 
nos termos dos Decretos 6.593/08 e 6.135/07, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (outras informações no endereço http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico).  
3.2 Deve ser solicitada no período entre 16 a 25 de julho de 2018 exclusivamente pela Internet 
mediante o preenchimento do formulário eletrônico de isenção, disponível no endereço 4 
http://www.ufsj.edu.br/mestradoeducacao/processo_seletivo.php, no link Requerimento de Isenção 
da Taxa de Inscrição, com indicação, no formulário eletrônico, do Número de Identificação Social 
(NIS) do(a) candidato(a) atribuído pelo CadÚnico. 
 3.3 O Número de Identificação Social (NIS) é pessoal e intransferível.  
3.4 A confirmação da inscrição do candidato que tenha solicitado isenção só ocorrerá caso o NIS 
seja validado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, órgão gestor do Cadastro Único.  



3.5 Não caberá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição.  
3.6 Deve ser feita consulta no endereço eletrônico citado no item 3.2 para verificar o resultado da 
sua solicitação, a partir do dia 02 de agosto de 2018. 
 3.7 O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido deverá efetivar a inscrição no Processo 
Seletivo, não sendo necessário o pagamento da Guia de Recolhimento da União. 
 3.8 O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido e não efetivar a inscrição no prazo 
estabelecido para inscrição neste Edital, estará automaticamente excluído do Processo Seletivo.  
3.9 Se o pedido de isenção for indeferido, a inscrição deve ser efetuada com o pagamento da taxa, 
dentro do prazo disposto neste Edital.  
3.10 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e não efetivar a inscrição no prazo 
estará automaticamente excluído do Processo Seletivo.  
3.11 O candidato é o único responsável pelo preenchimento correto e completo da Solicitação de 
Isenção.  
3.12 O candidato que não preencher corretamente a Solicitação de Isenção terá seu pedido de 
isenção indeferido para fins deste Processo Seletivo. 
 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

EDITAL PPEDU 002/2018 
 

DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

09 de julho a 13 de 
agosto 

14 às 17h Período de inscrição no Processo Seletivo 

16 a 25 de julho de Até as 23h59 do dia 
25/07/2018 

Solicitação de Isenção da taxa de inscrição 

31 de julho A partir das 14h 
Homologação de pedidos de isenção de taxa de 

inscrição 

DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

24 de agosto A partir das 17h Homologação das inscrições 

18 de setembro A partir das 17h 
Resultado da Primeira Etapa 

(Pré-projetos) 

19, 20, 21 de 
setembro 

Até as 23h59 do dia 
21/09 

Período de interposição de recursos 

27 de setembro A partir das 17h Homologação dos resultados da Primeira Etapa 

08 de outubro 9h -12h Segunda Etapa: prova de línguas estrangeiras 

09 de outubro 8h -12h Prova de conhecimentos sobre Educação 

29 de outubro A partir das 17h Resultado da Segunda Etapa 

30 e 31 de outubro e 
1º de novembro 

Até as 23h59 do dia 
16/11 

Período de Interposição de Recursos 

08 de novembro A partir das 17h Homologação dos Resultados 

21, 22 e 23 de 
novembro 

Das 09h às 12h 

Das 14h às 17h 

Terceira Etapa: defesa oral dos 

pré-projetos e análise de currículos 

03 de dezembro A partir das 17h Resultado Final 



04, 05 e 06 de 
dezembro 

Até as 23h59 do dia 
06/12 

Período de Interposição de Recursos 

11 de dezembro A partir das 17h Homologação do Resultado Final 

 
 
 

LEIA-SE: 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
EDITAL PPEDU 002/2018 

 
DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

09 de julho a 13 de 
agosto 

14 às 17h Período de inscrição no Processo Seletivo 

16 a 25 de julho de Até as 23h59 do dia 
25/07/2018 

Solicitação de Isenção da taxa de inscrição 

02 de agosto A partir das 14h 
Homologação de pedidos de isenção de taxa de 

inscrição 

DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO 

24 de agosto A partir das 17h Homologação das inscrições 

18 de setembro A partir das 17h 
Resultado da Primeira Etapa 

(Pré-projetos) 

19, 20, 21 de 
setembro 

Até as 23h59 do dia 
21/09 

Período de interposição de recursos 

27 de setembro A partir das 17h Homologação dos resultados da Primeira Etapa 

08 de outubro 9h -12h Segunda Etapa: prova de línguas estrangeiras 

09 de outubro 8h -12h Prova de conhecimentos sobre Educação 

29 de outubro A partir das 17h Resultado da Segunda Etapa 

30 e 31 de outubro e 
1º de novembro 

Até as 23h59 do dia 
16/11 

Período de Interposição de Recursos 

08 de novembro A partir das 17h Homologação dos Resultados 

21, 22 e 23 de 
novembro 

Das 09h às 12h 

Das 14h às 17h 

Terceira Etapa: defesa oral dos 

pré-projetos e análise de currículos 

03 de dezembro A partir das 17h Resultado Final 

04, 05 e 06 de 
dezembro 

Até as 23h59 do dia 
06/12 

Período de Interposição de Recursos 

11 de dezembro A partir das 17h Homologação do Resultado Final 

 
 

 

São João del-Rei, 31 de julho de 2018 
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