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EDITAL Nº 130/2021 - RETIFICAÇÃO
Processo nº 23087.014028/2021-50
A Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no uso de suas
atribuições, comunica que o Edital nº 130/2021, referente ao Processo Sele vo des nado a contratação de Estagiário,
publicado no endereço eletrônico h ps://www.unifal-mg.edu.br/dips/edital-no-130-2021/ em 22/09/2021, foi re ﬁcado
da seguinte forma:

Onde se lê:
3.2.2.1 A prova prá ca de produção textual será realizada na data 08/10/2021 às 14h, na modalidade de
videoconferência online, com a u lização dos aplica vos (Google Meet).
3.2.2.6 Durante a exposição da prova prá ca de leitura e interpretação textual, os membros da banca examinadora não
poderão rar dúvidas ou fazer interferências na produção do candidato, exceto para informar eventuais problemas
técnicos relacionados à plataforma u lizada.
Leia-se:
3.2.2.1 A prova prá ca de leitura e interpretação textual será realizada na data 08/10/2021 às 14h, na modalidade de
videoconferência online, com a u lização dos aplica vos (Google Meet).
3.2.2.6 Durante a exposição da prova prá ca de leitura e interpretação textual, os membros da banca examinadora não
poderão rar dúvidas ou fazer interferências na interpretação do candidato, exceto para informar eventuais problemas
técnicos relacionados à plataforma u lizada.

JULIANA GUEDES MARTINS
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Juliana Guedes Mar ns, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, em
04/10/2021, às 10:12, 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 0602826 e o código CRC F6825A6E.
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