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TERMO ADITIVO EDITAL 125– PROCESSO SELETIVO ESPECIAL PARA 

DOUTORADO NA ÁREA DA PANDEMIA COVID-19 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências (Microbiologia) do 
Instituto de Microbiologia Paulo de Góes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
após aprovação pela maioria absoluta dos membros da Comissão Deliberativa do 
Programa, tendo em vista a excepcionalidade da Pandemia COVID-19, e 
considerando o não preenchimento de 01 (uma) vaga de Doutorado no âmbito do 
Edital nº 125/2020e respectivo Processo Seletivo, torna público o presente Aditivo ao 
Edital, com as alterações das seguintes disposições: altera-se oObjeto do Edital para 
a seguinte redação:“O presente Edital regulamenta a seleção pública para ingresso no 
curso de Doutorado (01 vagas) do Programa de Pós-graduação em Ciências 
(Microbiologia) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especificamente para a 
área da Pandemia COVID-19”.IV. DASINSCRIÇÕES: Pelo presente termo aditivo, 
altera-se a Cláusula 1 do referido item do Edital 125/2020, para substituir pela 
seguinte disposição: “As inscrições para o Programa de DOUTORADO no âmbito 
deste Edital serão realizadas até o dia 22 de maio de 2020.”V. DAS REALIZAÇÕES 
DOS EXAMES E AVALIAÇÕES DOS CANDIDATOS: altera-se a cláusula2 para 
substituir pela seguinte redação: os resultados preliminares serão publicados online no 
portal www.microbiologia.ufrj.br até 26 de maio de 2020 e os resultados finais até 28 
de maio de 2020, após análises dos recursos.  Caberão recursos até 24h da 
divulgação dos resultados preliminares no portal em questão, através do email: 
posgrad@micro.ufrj.br, colocando em “Assuntos”: Recurso COVID-19 (D). Fica 
cancelado o quadro de cronograma presente no Edital 125/2020(Item III), valendo 
as datas estabelecidas no presente Termo Aditivo. Permanecem inalteradas as demais 
disposições contidas no Edital nº 125/2020, não expressamente modificadas através 
do presente aditivo.  
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2020.  
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