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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 47/2021

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Alfenas, no uso de suas atribuições, comunica que o Edital nº 47/2021, referente ao Processo
Sele vo de Estagiário, publicado no endereço eletrônicoh ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/edital-47-2021/ em 26/04/2021, foi re ficado nos seguintes termos:

Onde se lê:

3 DA AVALIAÇÃO, DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

3.2.2 Critério de pontuação do Histórico Escolar:  será calculado o somatório das notas ob das nas disciplinas cursadas mul plicado pelas suas cargas horárias,
dividido pelo somatório das cargas horárias das disciplinas cursadas, independente de aprovação. O candidato que ob ver a maior média receberá a maior
pontuação (100 pontos) desta análise,  e os demais serão calculados proporcionalmente. Poderá ser apresentada a Cer dão de Aproveitamento emi da pela
Ins tuição de ensino para efeitos dessa prova.

Leia-se:

3 DA AVALIAÇÃO, DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

3.2.2 Critério de pontuação do Histórico Escolar:  será calculado o somatório das notas ob das nas disciplinas cursadas mul plicado pelas suas cargas horárias,
dividido pelo somatório das cargas horárias das disciplinas cursadas, independente de aprovação. O candidato que ob ver a maior média receberá a maior
pontuação (10 pontos)  desta análise,  e  os  demais serão calculados proporcionalmente.  Poderá ser  apresentada a  Cer dão de Aproveitamento emi da pela
Ins tuição de ensino para efeitos dessa prova.

Juliana Guedes Mar ns
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Juliana Guedes Mar ns, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, em 14/05/2021, às 16:52, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.unifal-mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0514524 e o código CRC 0F144D33.

Referência: Processo nº 23087.003803/2021-41 SEI nº 0514524
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