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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL N° 09, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 

Processo Seletivo 2020.1. 
 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ), por meio da Coordenação 
do Programa de Pós-Graduação (PPG) em Administração,  torna público a retificação do Edital 
PPGAD/UFMS Nº 08 de 10 de Dezembro de 2020, referente ao Processo Seletivo visando à seleção 
de candidatos para preenchimento de vagas no PPG Administração  da Escola de Administração e 
Negócios, no uso de suas atribuições legais,  

 
Onde se lê: 
 

4.7. Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição no site anexar os documentos necessários para 
realizar e efetivar a inscrição são indicados abaixo, e devem ser anexados on-line no Portal 
(www.posgraduacao.ufms.br)em formato PDF: 
 
e) comprovante em PDF do resultado do teste da ANPAD. Excepcionalmente, em razão da pandemia, o 

candidato poderá aproveitar o resultado de uma das edições válidas do Teste ANPAD realizadas entre o ano 

de 2018 até a data de inscrição, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital. 

 

5.3.2 Será avaliado o resultado do teste da ANPAD no qual o candidato deverá ter alcançado 

pontuação igual ou superior a 300 pontos no Resultado Geral (curso de doutorado) e pontuação 

igual ou superior a 250 (curso de mestrado).  

 

 
Leia-se: 
 

4.7. Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição no site anexar os documentos necessários para 
realizar e efetivar a inscrição são indicados abaixo, e devem ser anexados on-line no Portal 
(www.posgraduacao.ufms.br) em formato PDF: 
 
e) comprovante em PDF do resultado do teste da ANPAD. Será avaliado o resultado do teste da ANPAD 

no qual o candidato deverá ter alcançado pontuação igual ou superior a 300 pontos no Resultado 

Geral (curso de doutorado) e pontuação igual ou superior a 250 (curso de mestrado).  

 

5.3.2 Excepcionalmente, em razão da pandemia, o candidato poderá aproveitar o resultado de uma das 

edições válidas do Teste ANPAD realizadas entre o ano de 2018 até a data de inscrição, de acordo com os 

critérios estabelecidos neste edital. 

THELMA LUCCHESE CHEUNG 
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