Complementação 2 do Edital 01/2021
Seleção para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado em 2021/1
1.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) da Escola de Ciências
da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) vem
através deste, complementar informações referentes à inserção de documentos no sistema
de inscrição, comprovação do pagamento da inscrição e envio dos documentos que serão
analisados na Ficha de Levantamento de Pontos.
Etapa de Inscrição


É obrigatório anexar os documentos informados no item 6 do edital no sistema de
inscrição. O não atendimento a esse requisito resulta na invalidação da inscrição.
Comprovação do pagamento da taxa de inscrição



Pedimos que sejam enviados, em anexo, juntamente com o link do drive, o comprovante
do pagamento de inscrição.
Etapa avaliação do currículo documentado








A documentação deverá ser digitalizada, salva em formato “.pdf”, ordenada (ver item
“Anexos” do edital), numerada e enviada como um link de pasta compartilhada para o email psicologia-pg@pucrs.br. Exemplo: 1.1.nomedocurso, 1.2.1nomedaespecialização,
etc. Os arquivos referentes à ficha de pontuação e currículo lattes devem ser nomeados
como “ficha” e “lattes”, respectivamente;
Somente serão aceitos link’s enviados dentro do período estabelecido. A Secretaria
confirmará o recebimento em até 3 dias úteis. Caso o (a) candidato (a) não receba a
confirmação, deverá entrar em contato por e-mail ou telefone;
Os arquivos comprobatórios deverão estar informados no lattes;
Será aceito também arquivo único em que estejam reunidos todos os comprovantes,
lattes e ficha de pontuação (atentar-se para a ordem, conforme item “Anexos” do edital).
Sugestão de site para juntar os arquivos PDF: https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf
Etapa comprovação da proficiência em língua inglesa



Serão inscritos todos os candidatos que não anexarem no sistema de inscrição a
comprovação da proficiência emitida pelo curso de Letras da PUCRS, no entanto, será
opcional o comparecimento à prova e não serão desclassificados do processo conforme
informado no documento de Rerratificação do Edital.
Porto Alegre, 08 de outubro de 2020.
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