
 
 

 
Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 11 – 9° andar – Sala 921 | CEP 90619-900 | Porto Alegre, RS – Brasil 

Fone: (51) 3353.4207 | E-mail: edital.ppgp@pucrs.br| www.pucrs.br/saude 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Escola de Ciências da Saúde e da Vida 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

Seleção para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado em 2022/1 

 

ERRATA 02 -  Edital 01/2022 

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 retificar os seguintes itens do presente edital: 

Exclui-se o item 6.5, onde se lê: “Currículo modelo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br). Se 

estrangeiro, Curriculum Vitae + documentos comprobatórios (via link compartilhado) + Ficha de 

Levantamento de Pontos PREENCHIDA”. Importante: Observar que os documentos enviados 

deverão estar nomeados de acordo com a numeração indicada na Ficha de Levantamento de 

Pontos, e, preferencialmente anexados em um documento único.   

No item 6.10, onde se lê: “Enviar para o e-mail: edital.ppgp@pucrs.br o comprovante de 

pagamento, juntamente com o link do drive, onde os documentos citados no item 7.2.4 deverão 

estar salvos e devidamente organizados”, altera-se para: “Enviar para o e-mail: 

edital.ppgp@pucrs.br o comprovante de pagamento, juntamente com o link do drive, onde 

currículo lattes ou currículo vitae (esse último no caso de candidato estrangeiro) e os 

documentos referentes à ficha de pontuação deverão estar salvos e devidamente organizados 

(ver item 7.2.3). 

No item 9, onde se lê: “Envio por e-mail do link do drive e comprovante de pagamento, conforme 

informado no item 7.2.4”, altera-se para: “Envio por e-mail do link do drive e comprovante de 

pagamento, conforme informado no item 7.2.3”. 

 

Porto Alegre, 13 de setembro de 2021. 

 
Profa. Dra. Manoela Ziebell de Oliveira 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Psicologia 

 


