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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA CONSULTA DAS AVALIAÇÕES  
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, informa que os 
candidatos poderão ter acesso às fichas de avaliação do Processo Seletivo 2021, por 
meio de requerimento encaminhado ao e-mail de seleção 
(selecao.ppgcj.ufpb@gmail.com). 

 
Para tanto, os candidatos deverão indicar no requerimento o código do candidato 

(o candidato só terá acesso a sua ficha de avaliação) e, além disso, deverão fazer a solicitação 
EXCLUSIVAMENTE por meio do e-mail cadastrado no momento da inscrição. Caso o 
candidato não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado na inscrição, seja qual for o motivo, 
deverá solicitar a ficha por meio dos seguintes documentos/procedimentos: 

 
a) Encaminhar requerimento para o E-MAIL: selecao.ppgcj.ufpb@gmail.com, com 

os seguintes documentos:  
 
- Requerimento com a indicação da ficha de avaliação desejada e a 
indicação expressa de que não possui acesso ao e-mail cadastrado na 
inscrição; 
- Documento de Identidade (com foto); 
- CPF (caso não conste no documento de identidade); e 
-Selfie do candidato segurando o documento de identidade. 

 
Ademais, tendo em vista o grande número de candidatos no certame, solicitamos 

que o requerimento para acesso às fichas de avaliação, nesses primeiros dias, somente ocorra, 
caso o candidato não concorde com a avaliação e deseje ingressar com algum pedido de 
reconsideração. Nesse contexto, cumpre lembrar, QUE O CANDIDATO NÃO PODERÁ SE 
IDENTIFICAR NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO RESULTADO PRELIMIANAR, SOB 
PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO (O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEVERÁ 
SER REALIZADO NO PRÓPRIO SIGAA). 

 
 

João Pessoa-PB, 19 de maio de 2021. 

 

Profª Drª. Maria Creusa de Araújo Borges 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal da Paraíba (PPGCJ/UFPB) 
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