
EXAME NACIONAL PARA INGRESSO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO/2015

EDITAL COMPLEMENTAR N. 3 AO EDITAL N. 001/2015

O Presidente da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), no uso das atribuições legais,  torna público o  Edital
Complementar que prorroga as seguintes datas,

DATA EVENTO

11/08/15 Publicação da relação de inscrições homologadas.

12 e 13/08/15 Prazo para recurso contra o resultado da homologação da inscrição.

17/08/15

Publicação  da  relação  preliminar  dos  candidatos  que  apresentaram  a  documentação
exigida para fins de realização da prova com tempo adicional.

Publicação  das  respostas  aos  requerimentos  dos  candidatos  que solicitaram condições
especiais para a realização das provas.

18 e 19/08/15

Prazo  para  recurso  contra  a  relação  preliminar  dos  candidatos  que  apresentaram  a
documentação exigida para fins realização da prova com tempo adicional.

Prazo para recurso contra as respostas aos requerimentos de condições especiais para a
realização das provas.

25/08/15

Publicação  das  respostas  aos  recursos  contra  a  relação  preliminar  dos  candidatos  que
apresentaram a documentação exigida para fins de solicitação de tempo adicional  para
realização da prova.

Publicação  das  respostas  aos  recursos  contra  as  respostas  aos  requerimentos  dos
candidatos que solicitaram condições especiais para a realização das provas.

Publicação da relação final dos candidatos que apresentaram a documentação exigida para
fins de realização da prova com tempo adicional.

Publicação das respostas aos recursos contra o indeferimento da inscrição.

 Diante disso, os itens do Edital 001/2015, relacionados a seguir, passam a vigorar com a seguinte redação:

3.8  As inscrições serão homologadas no dia  11 de agosto de 2015 por meio do número de inscrição e nome do
candidato.  Caso a inscrição não seja homologada até o dia  11 de agosto de 2015,  o candidato poderá interpor
recurso conforme as datas que constam no cronograma do POSCOMP 2015 e de acordo com as disposições contidas
no item 7 do Edital. Do contrário assumirá a responsabilidade pelas consequências decorrentes do não cumprimento
desse item. O candidato poderá ainda contatar o Centro de Seleção da UFG pelo telefone (62) 3209-6330 para
receber instruções sobre o procedimento para homologação de sua inscrição.

4.1.6 No dia  17 de agosto de 2015,  o Centro de Seleção divulgará o resultado preliminar dos candidatos que
apresentaram a documentação exigida para usufruir do tempo adicional durante a realização das provas e, no dia
25 de agosto de 2015, o resultado final.

4.2.9 O resultado da solicitação de condições especiais para os candidatos que fizeram a solicitação on-line até o
dia 27 de julho de 2015 será divulgado no sítio do CS, exclusivamente ao candidato, no dia  17 de agosto de 2015.
Os candidatos que fizeram a solicitação após o período de inscrição deverão entrar em contato com o Centro de
Seleção pelo telefone (62) 3209-6330 ou pelo e-mail cs@ufg.br, para obter a resposta do requerimento. 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Goiânia, 06 de agosto de 2015.

Paulo Roberto Freire Cunha,

Presidente da Sociedade Brasileira de Computação.
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