EDITAL N° 07/2020
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM METAFÍSICA
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO CURSO DE MESTRADO
INTERINSTITUCIONAL em METAFÍSICA (PCI UNB-UFAM) PARA O
ANO DE 2020
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Metafísica, no uso de suas atribuições
legais, torna público e estabelece o Edital n. 07/2020, de retificação do Edital n. 06/2020,
nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens do edital.
3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
Onde se lê:
3.3.9 Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais). Os pagamentos deverão ser feitos mediante emissão de Guia
de Recolhimento da União (GRU), conforme as diretrizes abaixo, ou pedido de isenção
do pagamento da inscrição acompanhado de documentos que comprovem as situações
de hipossuficiência previstas no item 3.3.9 Diretrizes para Pagamento da Taxa de
Inscrição:
a)
acessar
a
página
da
internet
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp; b) preencher o formulário
com os seguintes dados: Unidade Gestora: 154040; Gestão: 15257 – Fundação
Universidade de Brasília; Código de Recolhimento: 28838-1 – Serviços de Estudos e
Pesquisa; c) clicar em ―avançar e preencher o formulário com os seguintes dados:
Número de Referência: 4504; Competência: mês corrente; Vencimento: data corrente;
CNPJ ou CPF do Contribuinte: CPF do candidato; Nome do contribuinte: nome do
candidato; Valor Principal: 150,00; Valor Total: repetir valor principal; d)
selecionar―emitir GRU.
Leia-se:
3.3.9 Comprovante original do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais). Os pagamentos deverão ser feitos mediante emissão de Guia
de Recolhimento da União (GRU), conforme as diretrizes abaixo, ou pedido de isenção
do pagamento da inscrição acompanhado de documentos que comprovem as situações
de hipossuficiência previstas no item 3.3.10 Diretrizes para Pagamento da Taxa de
Inscrição:
a)
acessar
a
página
da
internet
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp; b) preencher o formulário
com os seguintes dados: Unidade Gestora: 154040; Gestão: 15257 – Fundação
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Universidade de Brasília; Código de Recolhimento: 28838-1 – Serviços de Estudos e
Pesquisa; c) clicar em ―avançar e preencher o formulário com os seguintes dados:
Número de Referência: 4504; Competência: mês corrente; Vencimento: data corrente;
CNPJ ou CPF do Contribuinte: CPF do candidato; Nome do contribuinte: nome do
candidato; Valor Principal: 150,00; Valor Total: repetir valor principal; d)
selecionar―emitir GRU.

7. DO CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
Onde se lê:
7.1 As datas de homologação das inscrições, das etapas do processo seletivo, bem como

da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo:
Inscrições de Candidatos

01/09/2020 a 01/09/2020

Leia-se:
7.1 As datas de homologação das inscrições, das etapas do processo seletivo, bem como

da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo:
Inscrições de Candidatos

01/09/2020 a 01/10/2020

Brasília, 17 de agosto de 2020.

Professor Dr. Evaldo Sampaio
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de
Brasília
Coordenador do Mestrado Interinstitucional em Metafísica UnB/UFAM
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