ERRATA - EDITAL DE SELEÇA0 2018-2019(1' QUADRIMESTRE) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

O Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção da Escola

Politécnicada Universidade
de São Paulo (PPGEP-EPUSP)
tona públicaa
ERRATA do EDITAL DE SELEÇA0 2018-2019 (1' QUADRIMESTRE) nos
seguintesitens:

Onde se lê

2.1.1. Primeiramente,todos os candidatos deverão realizar a inscrição na
secretaria do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica

da Universidadede São Paulo. situada na Avenida Prof. Luciano Gualberto.
1380. Butantã, São Paulo. SP, CEP 05508-010.
Leia-se
2.1.1. Primeiramente, todos os candidatos deverão realizar a inscrição na
secretaria do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica

da Universidade de São Paulo, situada na Avenida Prof. Luciano Gualberto.
1380, Butantã, São Paulo, SP, CEP 05508-010.

Por conta e risco do interessado,a documentação
para realizara
inscrição poderá ser encaminhada à Secretaria do PPGEP-EPUSPpor
correio, emissário ou outro meio físico. Neste caso, será considerada a
data de sua postagem.
Onde se lê

2.3.3. Da dispensa da primeira fase: poderá ser dispensado do exame da
primeira fase o candidato que apresentar à Secretaria do PPGEP-EPUSP, das
8h às 12 e das 14h às 16h. até 19 de setembro de 2018:
Leia-se

2.3.3. Da dispensada primeirafase: poderá ser dispensadodo exame da
primeira fase o candidato que apresentar à Secretaria do PPGEP-EPUSP. das

8h às 12 e das 14h às 16h, até 26 de setembro de 2018:
Onde se lê

2.3.3.1."Declaraçãode aprovaçãona primeira fase do processoseletivo
do PPGEP-EPUSP''que esteja dentro do prazo de validade, conforme item
q#.\J

- l -'t-

Leia-se

2.3.3.1.''Solicitação de dispensa do exame da Associação Brasileira de
Engenharia de Produção (Teste ABEPROF',
estabelecidos nos itens 1 .2.1, 1.2.2 e 2.4.6.

nas condições

e prazos

Onde se lê

2.4.2. O Resultadoda primeirafase será divulgadopelo PPGEP-EPUSPem
seu sítio http://ppgep.poli.usp.br, no dia 07 de novembro
l07/11/2018). O resultado não será fornecido por telefone.

de

2018

Leia-se

2.4.2. O Resultado da primeira fase será divulgado pelo PPGEP-EPUSPem
seu sítio http://ppgep.poli.usp.br, no dia 13 de novembro
j13/1 1/2018). O resultado não será fornecido por telefone.

de

2018

Exclui-se o subitem 2.4.5

2.4.5. Os candidatos dispensados do exame da primeira fase nas condições
estabelecidas nos itens 1.2.1, 1.2.2 e 2.3.3 deverão solicitar sua inscrição no
processoseletivo junto à Secretariado PPGEP-EPUSP,de 04 de outubro de
2018 a ll de outubro de 2018, por meio do e-mail ppgep@usp.br,e apresentar
a documentação comprobatória, conforme estabelecido neste edital.

Celma de Oliveira Ribeiro
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Produção da EP-USP

