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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Colégio Pedro II torna pública, pelo 
presente Edital, a prorrogação do prazo de pagamento de inscrição e a alteração da 
data do Exame Escrito do Processo Seletivo Público para o Programa de Mestrado 
Profissional em Práticas de Educação Básica (MPPEB/CPII) - turma 2014, conforme 
segue. 

 

Art. 1º. Fica aberto a partir da data de publicação do presente Edital até 23/10/2013 
o prazo para pagamento da taxa de inscrição no Banco do Brasil para os candidatos já 
inscritos no Processo Seletivo do MPPEB/CPII e que foram prejudicados pela greve dos 
bancários, que foi suspensa em 11/10/2013, obedecendo-se às orientações de 
pagamento definidas nos itens IV e V do Artigo 4º e o teor do Artigo 6º no Edital nº 
1/2013-PROPPG/CPII que rege o processo seletivo. 

Parágrafo 1º.  Os candidatos nesta situação deverão imprimir nova Guia de 
Recolhimento da União (GRU) através do sítio oficial do processo seletivo e efetuar o 
pagamento da taxa exclusivamente no Banco do Brasil. 

Parágrafo 2°. Somente os candidatos já devidamente inscritos no sítio oficial do 
processo seletivo dentro do prazo definido pelo Edital nº 1/2013-PROPPG/CPII, que 
rege o Processo Seletivo para o MPPEB/CPII, terão direito a este novo prazo de 
pagamento. 
 
 

Art. 2º. Serão confirmadas apenas as inscrições dos candidatos que tiverem 
preenchido corretamente o formulário eletrônico de inscrição, constarem da listagem 
de pagamento de taxa de inscrição emitida pelo sistema bancário após processamento 
de todas as taxas pagas e forem validadas pela coordenação do concurso. 
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Parágrafo 1º.  O candidato deverá consultar o sítio oficial do Processo Seletivo ao 
MPPEB/CPII, a partir de 06 de novembro de 2013 para imprimir as duas vias do Cartão 
de Confirmação de Inscrição. 

Parágrafo 2º.  O Comprovante Provisório de Inscrição emitido pelo sistema 
imediatamente após a realização da inscrição não tem validade como documento de 
apresentação durante as etapas do Processo de Seleção.  

 

 
Art. 3º. A Etapa 1 do Processo de Seleção (Exame Escrito) será realizada em 10 de 

novembro de 2013, no campus São Cristóvão, em  horário a ser definido quando da 

emissão do Cartão de Confirmação. 

Parágrafo Único.   Estarão habilitados para a Etapa 1 do Processo de Seleção apenas os 
candidatos que tiverem suas inscrições validadas, conforme disposto nos Artigos 6º e 
8º. 

 

Art. 4º. O calendário das demais etapas será, necessariamente, ajustado em função da 
alteração de data da Etapa 1 e será divulgado no sítio oficial do processo seletivo.  

 

Art. 5º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições contrárias contidas no Edital nº 1/2013-PROPPG/CPII. 

 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2013. 

 

 


