
   
 

   
 

Retificação do EDITAL PROEX 03/2020 – Chamamento público para a FACU (Feira 

Agroecológica e Cultural da UNIFAL-MG) 

 

Onde lia-se: 

5.3. A ficha de inscrição e os documentos deverão ser entregues, em envelope lacrado, na 

secretaria da PROEX (Pró-Reitoria de Extensão), de segunda a sexta, das 8h às 16h, conforme o 

período de inscrição, estabelecido no cronograma deste edital. 

8.2. As inscrições estarão abertas no período de 27 de fevereiro a 27 de março de 2020;  

8.3. A inscrição deverá ser feita pelo candidato por meio do preenchimento do Formulário de 

Inscrição e entrega de toda documentação e anexos, conforme item 5 deste edital, na 

secretaria da PROEX, no Campus Sede, em Alfenas-MG.  

8.4. A seleção dos candidatos ocorrerá no período de 30 e 31 de março de 2020.  

8.5. 01/04/2020: Divulgação do Resultado Parcial da Seleção;  

8.6. 02/04/2020 a 07/04/2020 – Prazo para protocolizar na secretaria da PROEX, Campus Sede, 

em Alfenas-MG, de recurso contra o resultado parcial;  

8.7. 08/04/2020 – Divulgação do Resultado Final. 

Leia-se: 

5.3. A ficha de inscrição e os documentos digitalizados deverão ser enviados para o para o e-

mail extens@unifal-mg.edu.br, conforme o período de inscrição, estabelecido no cronograma 

deste edital. 

8.2. As inscrições estarão abertas no período de 27 de fevereiro a 30 de abril de 2020;  

8.3. A inscrição deverá ser feita pelo candidato por meio do preenchimento do Formulário de 

Inscrição e envio de toda documentação e anexos, conforme item 5.3 deste edital.  

8.4. A seleção dos candidatos ocorrerá no período de 04 e 05 de maio de 2020.  

8.5. 06/05/2020: Divulgação do Resultado Parcial da Seleção;  

8.6. 07/05/2020 a 12/05/2020 – Prazo para protocolizar na secretaria da PROEX, Campus Sede, 

em Alfenas-MG, de recurso contra o resultado parcial;  

8.7. 14/05/2020 – Divulgação do Resultado Final. 

 

Alfenas, 31 de março de 2020 

PROEX – UNIFAL-MG 


