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EDITAL Nº 4/2017
RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL Nº 02/2017, PROGRAMA DE
QUALIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM TURISMO E HOSPITALIDADE - REINO
UNIDO

O Ministério do Turismo, com o apoio da Fundação de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES), torna pública a retificação do texto do Edital nº 02/2017, publicado no
Diário Oficial da União de 12 de julho de 2017, Seção 3, páginas 136/138, conforme segue:
1. No item 2, CONDIÇÕES GERAIS, suprima-se o subitem 2.3 do Edital.
2. Renumere-se os demais subitens do item 2 do Edital.
3. No item 4, PROCESSO DE INSCRIÇÃO, subitem 4.1, ONDE SE LÊ:
até às 17 horas do dia 25 de agosto de 2017
LEIA-SE:
até às 17 horas do dia 31 de agosto de 2017
4. No item 5, ANÁLISE DAS CANDIDATURAS, subitem 5.5, ONDE SE LÊ:
Após a validação das inscrições, a análise das candidaturas será realizada em duas etapas:
a) seleção de candidatos por IES, conforme disposto no item 2.3 deste Edital; e
b) classificação geral.
LEIA-SE:
Após a validação das inscrições, a Comissão Especial de Processo Seletivo realizará a classificação das
candidaturas deferidas, segundo os critérios estabelecidos neste Edital, por intermédio de avaliação
comparativa, tendo como parâmetro a nota do ENEM (mínimo de 600 pontos) em exames realizados a partir
de 2009, segundo informação prestada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP e entregue pelo candidato.

5. No item 5, ANÁLISE DAS CANDIDATURAS, subitem 5.6, ONDE SE LÊ:
As duas etapas da análise das candidaturas serão realizadas pela Comissão Especial de Processo Seletivo,
segundo os critérios estabelecidos neste Edital, por intermédio de avaliação comparativa, tendo como
parâmetro a nota do ENEM (mínimo de 600 pontos) em exames realizados a partir de 2009, segundo
informação prestada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e
entregue pelo candidato.
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LEIA-SE:
Os candidatos serão listados em ordem de classificação, de acordo com os valores decrescentes das
notas do ENEM.
6. No item 5, ANÁLISE DAS CANDIDATURAS, subitem 5.7, ONDE SE LÊ:

Etapas da análise das candidaturas
LEIA-SE
Serão classificados os primeiros 120 (cento e vinte) candidatos com as maiores notas do ENEM.
7. No item 5, ANÁLISE DAS CANDIDATURAS, suprima-se o inteiro teor dos subitens 5.7.1 e
5.7.2 do Edital.
8. No item 5, ANÁLISE DAS CANDIDATURAS, inclua-se o subitem 5.8, ONDE SE LÊ:

Em caso de empate na nota do ENEM, os critérios a seguir serão considerados para desempate,
nesta ordem:
a) maior nota de proficiência em língua inglesa; e
b) maior idade.
9. No item 11, CRONOGRAMA, ONDE SE LÊ:

PERÍODO

ATIVIDADE PREVISTA

12 de julho de 2017

Publicação do Edital.

De 17 de julho a 25 de agosto de
2017

Período de inscrição na página da CAPES
(https://inscricao.capes.gov.br).

12 de setembro de 2017

Data para a comunicação do resultado preliminar.

De 13 a 15 de setembro de 2017

Prazo para interposição de pedido de recurso ao
resultado preliminar.

21 de setembro de 2017

Publicação da aprovação final das candidaturas.

Até 20 de outubro de 2017
8 de janeiro de 2018
23 de março de 2018

Prazo para envio da documentação para a CAPES,
de acordo com item 8.1 do Edital.
Data prevista de início do curso.
Data prevista de término do curso e retorno ao
Brasil.
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LEIA-SE

PERÍODO

ATIVIDADE PREVISTA
Publicação do Edital.

12 de julho de 2017

12 de setembro de 2017

Período de inscrição na página da CAPES
(http://www.capes.gov.br/cooperacaointernacional/reino-unido/mtur-capes).
Data para a comunicação do resultado preliminar.

De 13 a 15 de setembro de 2017

Prazo para interposição de pedido de recurso ao
resultado preliminar.

21 de setembro de 2017

Publicação da aprovação final das candidaturas.

De 24 de julho a 31 de agosto de
2017

Até 20 de outubro de 2017
8 de janeiro de 2018
23 de março de 2018

Prazo para envio da documentação para a CAPES,
de acordo com item 8.1 do Edital.
Data prevista de início do curso.
Data prevista de término do curso e retorno ao
Brasil.

10. Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.

MARX BELTRÃO
Ministro de Estado do Turismo
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