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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 003 / 2016

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL – MG,
usando de suas atribuições legais, comunica que o Edital nº 003/2016 que trata da abertura de
inscrições para o processo de seleção de bolsistas do Programa de Educação Tutorial, Grupo
PET- CONEXÕES DE SABERES - LETRAS, foi retificado para constar o seguinte:

ONDE SE LÊ:
3. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
3.1 O exame é constituído de três etapas descritas a seguir:

1ª etapa: dia 29/02/2016
Eliminatória
Análise da documentação.
O resultado será afixado no dia 29/02/2016, às 10h00, na Sala do PET/Letras (sala V- 101-B).

2ª etapa: dia 29/02/2016
Classificatória
Realização de Prova escrita, no valor de 10 (dez) pontos, para todos os candidatos aprovados na
1ª etapa: das 14h00 às 16h00, na sala do PET/Letras (sala V- 101-B).
A prova escrita será constituída de duas questões abordando a atuação do PET Letras na
UNIFAL-MG e o Programa de Educação Tutorial – Conexões de Saberes (Lote II).
O

material

para

estudo

poderá

ser

acessado

em

<http://www.unifal-

mg.edu.br/pet/?q=sobreopetletras>.

3ª etapa: dia 29/02/2016
Classificatória
Realização de Entrevista para todos os candidatos aprovados na 1ª etapa: 16h00, na sala do
PET/Letras (sala V- 101-B)

A entrevista será feita pela tutora do grupo e com a participação de dois docentes e constará de
arguição (10 questões) sobre: a) as informações constantes no currículo, b) a trajetória do
candidato na Educação Básica, c) o ingresso e a permanência no Ensino Superior, d)
conhecimentos de informática e e) a possível contribuição do candidato para o grupo.
(...)
5. DO RESULTADO
O resultado final será publicado no dia 01 de março de 2016, até as 16h00 no sítio eletrônico da
UNIFAL-MG <http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital>, e estará disponível no mural do
PET do hall do Prédio “V”. O resultado terá validade de 06 meses.

6. DOS RECURSOS
Do resultado final do processo seletivo caberá recurso, o qual deverá ser interposto no Setor de
Protocolo da UNIFAL-MG, dirigido à Pró-Reitoria de Graduação, nos dias 02 e 03 de março de
2016, das 7h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h00.
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

LEIA-SE:
3. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
3.1 O exame é constituído de três etapas descritas a seguir:

1ª etapa: dia 01/03/2016
Eliminatória
Análise da documentação.
O resultado será afixado no dia 29/02/2016, às 10h00, na Sala do PET/Letras (sala V- 101-B).

2ª etapa: dia 01/03/2016
Classificatória
Realização de Prova escrita, no valor de 10 (dez) pontos, para todos os candidatos aprovados na
1ª etapa: das 14h00 às 16h00, na sala do PET/Letras (sala V- 101-B).
A prova escrita será constituída de duas questões abordando a atuação do PET Letras na
UNIFAL-MG e o Programa de Educação Tutorial – Conexões de Saberes (Lote II).
O

material

para

estudo

mg.edu.br/pet/?q=sobreopetletras>.

poderá

ser

acessado

em

<http://www.unifal-

3ª etapa: dia 01/03/2016
Classificatória
Realização de Entrevista para todos os candidatos aprovados na 1ª etapa: 16h00, na sala do
PET/Letras (sala V- 101-B)
A entrevista será feita pela tutora do grupo e com a participação de dois docentes e constará de
arguição (10 questões) sobre: a) as informações constantes no currículo, b) a trajetória do
candidato na Educação Básica, c) o ingresso e a permanência no Ensino Superior, d)
conhecimentos de informática e e) a possível contribuição do candidato para o grupo.
(...)
5. DO RESULTADO
O resultado final será publicado no dia 02 de março de 2016, até as 16h00 no sítio eletrônico da
UNIFAL-MG <http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital>, e estará disponível no mural do
PET do hall do Prédio “V”. O resultado terá validade de 06 meses.

6. DOS RECURSOS
Do resultado final do processo seletivo caberá recurso, o qual deverá ser interposto no Setor de
Protocolo da UNIFAL-MG, dirigido à Pró-Reitoria de Graduação, nos dias 03 e 04 de março de
2016, das 7h00 às 11h00 e das 13h30 às 16h00.
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

Alfenas, 26 de fevereiro de 2016.

Prof. Dr. Alessandro Aparecido Pereira
Pró-Reitor Adjunto de Graduação

