
 

EDITAL Nº 069/2014 

ERRATA 

PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS, NÍVEL DOUTORADO, DA PONTIFÍCIA UN IVERSIDADE CATÓLICA 
DE MINAS GERAIS, CAMPUS DE BELO HORIZONTE, E MATRÍCULA DOS 
CANDIDATOS NELE CLASSIFICADOS, PARA O ANO DE 2015. 
 
NO CAPUT DO EDITAL 
 
Onde se lê: 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do 
Magnífico Reitor, que estarão abertas as inscrições ao processo seletivo destinado ao 
preenchimento de vagas para o ano letivo de 2014, do curso de Doutorado em Ciências 
Sociais, no período de 16 de outubro a 18 de novembro de 2014, podendo ser prorrogado a 
critério da Universidade. 
 
Leia-se: 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem do 
Magnífico Reitor, que estarão abertas as inscrições ao processo seletivo destinado ao 
preenchimento de vagas para o ano letivo de 2014, do curso de Doutorado em Ciências 
Sociais, no período de 16 de outubro a 25 de novembro de 2014, podendo ser prorrogado a 
critério da Universidade. 
 
NO ITEM 3. INSCRIÇÕES 

Onde se lê: 
3.2. Período de inscrição: de 16 de outubro a 18 de novembro de 2014. 

Leia-se: 
3.2. Período de inscrição: de 16 de outubro a 25 de novembro de 2014. 
 
Onde se lê: 
3.4. As inscrições serão feitas na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências 
Sociais, na PUC Minas Coração Eucarístico, Avenida Itaú, 505, Prédio do Emaús, no bairro 
Dom Cabral, na cidade de Belo Horizonte - telefones (0-XX-31) 3411- 5162 ou 3462-2900 -, 
no horário de 8h30min às 12h30min e de 14h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, ou em 
agências dos Correios, em qualquer município do território nacional, em seus horários de 
funcionamento. No caso de inscrição pelos Correios, a postagem da documentação exigida 
nos termos deste Edital deverá ser feita via SEDEX/AR até o dia 14 de novembro de 2014, 
inclusive, valendo como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição pelos Correios a 
data da postagem. A documentação de inscrição deverá ser enviada para o seguinte endereço: 
Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais – PUC Minas (Processo Seletivo de 2014 - 
Doutorado) – bairro Coração Eucarístico – Av. Dom José Gaspar, 500 – 30535-901 – Belo 
Horizonte – MG. 



 

Leia-se: 
3.4. As inscrições serão feitas na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Ciências 
Sociais, na PUC Minas Coração Eucarístico, Avenida Itaú, 505, Prédio do Emaús, no bairro 
Dom Cabral, na cidade de Belo Horizonte - telefones (0-XX-31) 3411- 5162 ou 3462-2900 -, 
no horário de 8h30min às 12h30min e de 14h30min às 17h, de segunda a sexta-feira, ou em 
agências dos Correios, em qualquer município do território nacional, em seus horários de 
funcionamento. No caso de inscrição pelos Correios, a postagem da documentação exigida 
nos termos deste Edital deverá ser feita via SEDEX/AR até o dia 18 de novembro de 2014, 
inclusive, valendo como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição pelos Correios a 
data da postagem. A documentação de inscrição deverá ser enviada para o seguinte endereço: 
Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais – PUC Minas (Processo Seletivo de 2014 - 
Doutorado) – bairro Coração Eucarístico – Av. Dom José Gaspar, 500 – 30535-901 – Belo 
Horizonte – MG. 
 
Onde se lê: 
3.8. Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento prévio pela Comissão Examinadora do 
Processo de Seleção, sendo motivo para o indeferimento, que será comunicado ao candidato, 
por e-mail, até o dia 20 de novembro de 2014, além da falta de qualquer documento exigido 
para a inscrição, a inscrição postada em agência dos Correios fora do prazo estabelecido neste 
Edital, o não atendimento a qualquer item do presente Edital ou o fato de o perfil do candidato 
não corresponder ao do público-alvo do Mestrado, conforme seu Regulamento. 

Somente receberão e-mail até o dia 20 de novembro os candidatos que tiverem as inscrições 
indeferidas pela Comissão Examinadora. 

Leia-se: 
3.8. Todas as inscrições estarão sujeitas a deferimento prévio pela Comissão Examinadora do 
Processo de Seleção, sendo motivo para o indeferimento, que será comunicado ao candidato, 
por e-mail, até o dia 26 de novembro de 2014, além da falta de qualquer documento exigido 
para a inscrição, a inscrição postada em agência dos Correios fora do prazo estabelecido neste 
Edital, o não atendimento a qualquer item do presente Edital ou o fato de o perfil do candidato 
não corresponder ao do público-alvo do Mestrado, conforme seu Regulamento. 
 
Somente receberão e-mail até o dia 26 de novembro os candidatos que tiverem as inscrições 
indeferidas pela Comissão Examinadora. 

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2014. 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 


