
 

 

 

 

          
 

 
Retificação do EDITAL PROEX 01/2017 – Seleção de bolsistas 2017 

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), no uso de suas atribuições, retifica o edital PROEX 01/2017 – 

Seleção de bolsistas 2017. 

 

ONDE SE LÊ: 

11.3. Este edital aceitará aditivos ao Anexo III, específicos para seleção de novos bolsistas, 
conforme demanda dos coordenadores, de acordo com o cronograma abaixo: 

 

Envio de informações até Publicação do aditivo em Inscrições de candidatos até 

7 de abril 10 de abril 28 de abril 

12 de maio 15 de maio 31 maio 

9 de junho 12 de junho 30 de junho 

7 de julho 10 de julho 28 de julho 

11 de agosto 14 de agosto 31 de agosto 

8 de setembro 11 de setembro 29 de setembro 

13 de outubro 16 de outubro 31 de outubro 

 
 

LEIA-SE: 

 

11.3. Este edital aceitará aditivos ao Anexo III, específicos para seleção de novos bolsistas, 
conforme demanda dos coordenadores, de acordo com o cronograma abaixo: 

 

Envio de informações até Publicação do aditivo em Inscrições de candidatos até 

7 de abril de 2017 10 de abril de 2017 28 de abril de 2017 

12 de maio de 2017 15 de maio de 2017 31 maio de 2017 

9 de junho de 2017 12 de junho de 2017 30 de junho de 2017 

7 de julho de 2017 10 de julho de 2017 28 de julho de 2017 

11 de agosto de 2017 14 de agosto de 2017 31 de agosto de 2017 

8 de setembro de 2017 11 de setembro de 2017 29 de setembro de 2017 

13 de outubro de 2017 16 de outubro de 2017 31 de outubro de 2017 

08 de novembro de 2017 10 de novembro de 2017 14 de novembro de 2017 

27 de novembro de 2017 30 de novembro de 2017 08 de dezembro de 2017 

15 de dezembro de 2017 19 de dezembro de 2017 19 de janeiro de 2018 
 

Alfenas, 07 de novembro de 2017. 
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