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ADENDO Nº 01 À CHAMADA PÚBLICA Nº 50/2022 

 
 

A Comissão de seleção, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, ADENDO à Chamada Pública nº 50/2022 do Doutorado 
em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará - UECE. 

 

1) Página 07 

 

Onde se lê: 
 

7.2.  2ª. Fase: Prova de Títulos – Classificatória 
 
(....)  
 
O(a) candidato(a) deve trazer preenchido o Formulário de Pontuação do Currículo 
Lattes no ato da inscrição. Se aprovado nas fases anteriores, o formulário de cada 
candidato(a) será conferido pela Comissão de Seleção e aquele que obtiver maior 
pontuação será atribuída nota 10,0 (dez), sendo, a partir desta pontuação, calculadas 
todas as demais notas do(a)s candidato(a)s com pontuações subsequentes. Ou seja: 
aplicação de uma regra de 3 (três) na qual a maior pontuação (100%) receberá a nota 
10,0 (dez) e a de cada candidato será proporcional a maior nota. 

 
 
Leia-se: 
 

7.2.  2ª. Fase: Prova de Títulos – Classificatória 
 
(....)  
 
O(a) candidato(a) aprovado na 1ª fase deve enviar preenchido e assinado o Anexo II 
- Formulário de Pontuação do Currículo Lattes no dia 12 de agosto de 2022, no 
horário de 08h às 17h através do link disponível no site www.politicasuece.com. Se 
aprovado nas fases anteriores, o formulário de cada candidato(a) será conferido pela 
Comissão de Seleção e aquele que obtiver maior pontuação será atribuída nota 10,0 
(dez), sendo, a partir desta pontuação, calculadas todas as demais notas do(a)s 
candidato(a)s com pontuações subsequentes. Ou seja: aplicação de uma regra de 3 
(três) na qual a maior pontuação (100%) receberá a nota 10,0 (dez) e a de cada 
candidato será proporcional a maior nota. 

 
Fortaleza, 21 de julho de 2022. 

 

 
Prof.ª Dr.ª Francisca Rejane Bezerra Andrade  

Presidente da Comissão de Seleção 
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