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EDITAL Nº 08 RETIFICAÇÃO/2020

Processo nº 23087.003252/2020-35

SELEÇÃO DE BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS DO PET LETRAS

 

ONDE SE LÊ:

1. DAS INSCRIÇÕES

1.2 Local e data para a inscrição:

                        Os candidatos ao processo seletivo poderão se inscrever às vagas disponibilizadas neste
edital, no período de 00h00 do dia 06 de março às 23h59 do dia 13 de março de 2020

1.3 Documentos para efetivação da inscrição

                        A documentação a seguir deverá ser entregue no dia 16 de março de 2020 às 14h00 à
banca de seleção no início da prova escrita:

3. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

3.1 

1ª etapa: dia 16 de março de 2020

Eliminatória

O resultado será divulgado no dia 17/03/2020 pela internet no site da UNIFAL-MG <http://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/edital>.

2ª etapa: dia 16 de março de 2020 

Eliminatória

O resultado será divulgado no dia 17/03/2020 pela internet no site da UNIFAL-MG <http://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/edital>.

3ª etapa: dia 16 de março de 2020
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Eliminatória

O resultado será afixado no dia 17/03/2020 pela internet no site da UNIFAL-MG <http://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/edital>.

4ª etapa: dia 17 de março de 2020

5ª etapa: dia 17 de março de 2020

Classificatória

 As entrevistas acontecerão seguindo a ordem do cronograma que será divulgado no dia 17/03/2020 pela
internet no site da UNIFAL-MG <http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital>.

5. DO RESULTADO 

O resultado será publicado até o dia 20 de março de 2020 no sítio eletrônico da UNIFAL-MG
<http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital>, e estará disponível na sala do PET/Letras (sala V- 101-
B). O resultado terá validade de 06 meses.

6.DOS RECURSOS 

Do resultado do processo seletivo caberá recurso, o qual deverá ser interposto no Setor de Protocolo da
UNIFAL-MG, dirigido à Pró-Reitoria de Graduação, no dia 23 de março de 2020, das 7h00 às 11h00 e
das 13h30 às 16h00. 

 

LEIA-SE:

 

1. DAS INSCRIÇÕES

1.2 Local e data para a inscrição:

                        Os candidatos ao processo seletivo poderão se inscrever às vagas disponibilizadas neste
edital, no período de 00h00 do dia 06 de março às 23h59 do dia 18 de março de 2020.

1.3 Documentos para efetivação da inscrição

                        A documentação a seguir deverá ser entregue no dia 23 de março de 2020 às 14h00 à
banca de seleção no início da prova escrita

3. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

3.1 

1ª etapa: dia 23 de março de 2020

Eliminatória

O resultado será divulgado no dia 24/03/2020 pela internet no site da UNIFAL-MG <http://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/edital>.
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2ª etapa: dia 23 de março de 2020 

Eliminatória

O resultado será divulgado no dia 24/03/2020 pela internet no site da UNIFAL-MG <http://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/edital>.

3ª etapa: dia 23 de março de 2020

Eliminatória

O resultado será afixado no dia 24/03/2020 pela internet no site da UNIFAL-MG <http://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/edital>.

4ª etapa: dia 24 de março de 2020

5ª etapa: dia 24 de março de 2020

Classificatória

 As entrevistas acontecerão seguindo a ordem do cronograma que será divulgado no dia 25/03/2020 pela
internet no site da UNIFAL-MG <http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital>.

5. DO RESULTADO 

O resultado será publicado até o dia 25 de março de 2020 no sítio eletrônico da UNIFAL-MG
<http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital>, e estará disponível na sala do PET/Letras (sala V- 101-
B). O resultado terá validade de 06 meses.

6.DOS RECURSOS 

Do resultado do processo seletivo caberá recurso, o qual deverá ser interposto no Setor de Protocolo da
UNIFAL-MG, dirigido à Pró-Reitoria de Graduação, no dia 26 de março de 2020, das 7h00 às 11h00 e
das 13h30 às 16h00. 

 

Alfenas, 16 de março de 2020

 

DIEGO DUARTE RIBEIRO

Pró-Reitor Adjunto de Graduação

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Diego Duarte Ribeiro, Pró-Reitor Adjunto de
Graduação, em 16/03/2020, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0279562 e o código CRC B0FE32D1.

 

Referência: Processo nº 23087.003252/2020-35 SEI nº 0279562
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