
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA DE MATERIAIS E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

EDITAL N.º 54/2020 - PROPPEX 
 

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR, 

mantenedora da Universidade Feevale (Portaria n.º 346, de 10.03.2017, do MEC), com 

sede em Novo Hamburgo, neste Estado, na ERS-239, 2755, Bairro Vila Nova, 93525-

075, inscrita no CNPJ sob n.º 91.693.531/0001-62, representada pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade Feevale torna PÚBLICO o 

Processo Seletivo de bolsas para o Programa de Pós-graduação Profissional em 

Tecnologia de Materiais e Processos Industriais. 

[...] 

 

ONDE SE LÊ: 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 01 e 03 de dezembro de 

2020, por meio de envio, por correio eletrônico (endereço: strictosensu@feevale.br), do 

requerimento de inscrição (ANEXO I), com o assunto: Edital n.º 54/2020. 

4. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

As entrevistas ocorrerão por meio de web conferência, entre os dias 07 e 10 de 

dezembro de 2020.  O link de acesso ao ambiente virtual de realização da entrevista 

será enviado aos candidatos, por e-mail.  

O resultado do processo seletivo será publicado no dia 10 de dezembro de 

2020, após as 18 horas, na página do Programa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

LEIA-SE: 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 07 e 09 de dezembro de 

2020, até as 12h, por meio de envio, por correio eletrônico (endereço: 

strictosensu@feevale.br), do requerimento de inscrição (ANEXO I), com o assunto: 

Edital n.º 54/2020. 

4. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

As entrevistas ocorrerão por meio de web conferência, entre os dias 11 e 15 de 

dezembro de 2020.  O link de acesso ao ambiente virtual de realização da entrevista 

será enviado aos candidatos, por e-mail.  

O resultado do processo seletivo será publicado no dia 15 de dezembro de 

2020, após as 18 horas, na página do Programa. 

 

 

 

Novo Hamburgo, 16 de novembro de 2020. 

 

 

_________________________________________ 
João Alcione Sganderla Figueiredo 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
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