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11 ITEM 9.3

Objeto da Correção: 

9.3 Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. Com exceção da etapa de 
arguição(entrevista) que é classificatória

Leia-se: 

9.3 Todas as etapas do processo se
de arguição(entrevista). Com exceção da etapa de prova escrita que é de caráter 
classificatório e eliminatório. 
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ERRATA 

 

CONCURSO DE INGRESSO AO MESTRADO NO PROGRAMA DE 
GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UERJ - 2019 /2020

 

OBJETO DA 
CORREÇÃO 

ONDE CONSTA LEIA

ITEM 9.3 

9.3 Todas as etapas 
do processo seletivo 
são eliminatórias. 
Com exceção da 
etapa de 
arguição(entrevista) 
que é classificatória. 

9.3 Todas as etapas 
do processo seletivo 
são exclusivamente 

eliminatórias, 
incluindo a etapa de 
arguição(entrevista). 

Com exceção da 
etapa de
escrita que é de 

classificatório e 
eliminatório.

 

9.3 Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. Com exceção da etapa de 
arguição(entrevista) que é classificatória 

9.3 Todas as etapas do processo seletivo são exclusivamente eliminatórias, incluindo a etapa 
de arguição(entrevista). Com exceção da etapa de prova escrita que é de caráter 

 

Rio de Janeiro/RJ. 

PROGRAMA DE 
2019 /2020 

LEIA-SE 

9.3 Todas as etapas 
do processo seletivo 
são exclusivamente 

eliminatórias, 
incluindo a etapa de 
arguição(entrevista). 

Com exceção da 
etapa de prova 
escrita que é de 

caráter 
classificatório e 

eliminatório. 

9.3 Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias. Com exceção da etapa de 

letivo são exclusivamente eliminatórias, incluindo a etapa 
de arguição(entrevista). Com exceção da etapa de prova escrita que é de caráter 


