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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES 

 

PROCESSO SELETIVO DE DOUTORADO 2020 

INGRESSO NO 2º TRIMESTRE LETIVO 

EDITAL FEA-RP PPGAO 01/2020 
 

RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO EDITAL 

 

 

  A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração 

de Organizações da FEA-RP/USP informa a aprovação da retificação do Edital FEA-RP 

PPGAO 01/2020 – Processo Seletivo de Doutorado, nos seguintes termos: 

 

 

No item 5.6, onde se lê: 

 

O candidato deverá disponibilizar uma cópia digital do seu projeto de pesquisa e de cada 

comprovante das informações a serem consideradas em sua avaliação curricular. A referida 

documentação deverá ser enviada, até o dia 24 de abril de 2020, para o e-mail 

rad@fearp.usp.br ou compartilhada através do Google Drive ou outro recurso similar a ser 

estabelecido entre o candidato e a organização do processo seletivo. Será de inteira 

responsabilidade do candidato o correto envio ou compartilhamento da documentação 

solicitada. A CCP não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos no envio ou 

compartilhamento que sejam externos aos serviços de informática da USP. 

 

Leia-se: 

 

O candidato deverá disponibilizar uma cópia digital de cada comprovante das informações a 

serem consideradas em sua avaliação curricular. A referida documentação deverá ser 

enviada, até o dia 24 de abril de 2020, para o e-mail rad@fearp.usp.br ou compartilhada 

através do Google Drive ou outro recurso similar a ser estabelecido entre o candidato e a 

organização do processo seletivo. Será de inteira responsabilidade do candidato o correto 

envio ou compartilhamento da documentação solicitada. A CCP não se responsabilizará por 

eventuais problemas técnicos no envio ou compartilhamento que sejam externos aos serviços 

de informática da USP. 

 

 

Fica ratificado, ainda, o conteúdo restante do Edital. 

 

 

Ribeirão Preto, 10 de abril de 2020. 
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