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O Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais torna pública a retificação dos itens elencados abaixo do Edital de 

Seleção, de 18 de agosto de 2020, que passam a ter as redações especificadas a seguir, 

permanecendo inalteradas os demais itens, subitens e anexos do referido Edital. 

 

Onde-se lê: 

5.1PRIMEIRA ETAPA – AVALIAÇÃO DO PROJETO E AVALIAÇÃO 

CURRICULAR 

A avaliação do projeto de pesquisa e do currículo será realizada pela Comissão Examinadora. 

Para ser aprovado o candidato deverá obter a pontuação média mínima de 5,0 (cinco) pontos, de 

acordo com os critérios do ANEXO III e o seguinte método de cálculo: 

𝑁𝐹 =  
(0,70) ∗ 𝑁𝑃𝑅 + (0,30) ∗ 𝑁𝐶𝑉
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A composição da nota final será formada pela avaliação do projeto e avaliação curricular. O peso 

na nota final para o projeto é de 70% e 30% para a avaliação curricular. O resultado será 

publicado em ordem decrescente de classificação e estará disponível a partir do dia 3 de 

Dezembro de 2020, no site  http://www.ufmt.br/adr e no site oficial da UFMT www.ufmt.br. Está 

seleção respeitará a classificação geral e, posteriormente, a opção de vaga remanescente escolhida 

pelo candidato. 

Em caso de empate, será considerado como aprovado o candidato de maior idade. 

Passa a ter a seguinte redação:  

5.1PRIMEIRA ETAPA – AVALIAÇÃO DO PROJETO E AVALIAÇÃO 

CURRICULAR 

A avaliação do projeto de pesquisa e do currículo será realizada pela Comissão Examinadora. 

Para ser considerado classificado o candidato deverá obter a pontuação média igual ou superior a 

5,0 (cinco) pontos, de acordo com os critérios do ANEXO III e o seguinte método de cálculo: 

 

𝑁𝐹 =  (0,70) ∗ 𝑁𝑃𝑅 + (0,30) ∗ 𝑁𝐶𝑉 
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Em que 𝑁𝐹 se fere a notal final; 𝑁𝑃𝑅 se refere a nota no projeto; 𝑁𝐶𝑉 se refere a nota na avaliação 

do currículo. A composição da nota final será formada pela avaliação do projeto e avaliação 

curricular. O peso na nota final para o projeto é de 70% e 30% para a avaliação curricular. O 

resultado será publicado em ordem decrescente de classificação e estará disponível a partir do dia 

3 de Dezembro de 2020, no site  http://www.ufmt.br/adr e no site oficial da UFMT www.ufmt.br. 

Está seleção respeitará a classificação geral e, posteriormente, a opção de vaga remanescente 

escolhida pelo candidato. 

Em caso de empate, será considerado como aprovado o candidato de maior idade. 

 

Cuiabá – Mato Grosso, 05 de Outubro de 2020. 

 

Felipe Resende Oliveira 

Professor da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) 
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