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EDITAL Nº 11 RETIFICAÇÃO II/2020

Processo nº 23087.009090/2020-49

RETIFICAÇÃO II  DO EDITAL 11/2020 

SELEÇÃO DE BOLSISTA E NÃO BOLSISTAS DO PET BACHARELADO
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E ECONOMIA

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, usando de suas
atribuições legais informa que o Edital 11/2020 para seleção de bolsista e não bolsistas para o Grupo PET

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia foi retificado para constar o seguinte:

 

ONDE SE LÊ: 
 
1.2 Local e data
Os candidatos ao processo seletivo poderão se inscrever as vagas disponibilizadas neste edital, no  período
de 00h00 do dia 16 de Junho de 2020 às 22h00 do dia 5 de Julho de 2020.
 
[...]
 
3.1 Primeira etapa (eliminatória): análise de histórico escolar e dos documentos solicitados. O resultado
será divulgado no dia 6 de Julho de 2020 no blog do PET (https://petbiceunifal2017.wixsite.com/petbice),
Facebook do PET (https://www.facebook.com/petbice/), Instagram do PET (@petbiceunifalmg[A1]) e na
página da PROGRAD (https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/)
 
[...]
 
3.2 Segunda Etapa (eliminatória e classificatória)
[...]
3.2.2 Proposta de trabalho de acordo com o tema apresentado pelo Edital e entregue no ato da
inscrição.Essa etapa será realizada entre os dias 08 a 15 de Julho de 2020, a partir das 09h00, por
webconferência, no endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ana-carolina-12 ,  com a ordem das
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arguições divulgadas posteriormente.
 
[...]
 
5. DOS RESULTADOS
 
O resultado final será divulgado até o dia 25 de Julho de 2020, no endereço https://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/edital/ e no CIAA tendo validade de 06 (seis) meses.
 
LEIA-SE: 
 
 
1.2 Local e data
Os candidatos ao processo seletivo poderão se inscrever as vagas disponibilizadas neste edital, no  período
de 00h00 do dia 16 de Junho de 2020 às 22h00 do dia 12 de Julho de 2020.
 
[...]
 
3.1 Primeira etapa (eliminatória): análise de histórico escolar e dos documentos solicitados. O resultado
será divulgado no dia 13 de Julho de 2020 no blog do PET (https://petbiceunifal2017.wixsite.com/petbice),
Facebook do PET (https://www.facebook.com/petbice/), Instagram do PET (@petbiceunifalmg[A1]) e na
página da PROGRAD (https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/)
 
[...]
 
3.2 Segunda Etapa (eliminatória e classificatória)
[...]
3.2.2 Proposta de trabalho de acordo com o tema apresentado pelo Edital e entregue no ato da
inscrição.Essa etapa será realizada entre os dias 15 a 17 de Julho de 2020, a partir das 09h00, por
webconferência, no endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ana-carolina-12 ,  com a ordem das
arguições divulgadas posteriormente.
 
[...]
 
5. DOS RESULTADOS
 
O resultado final será divulgado até o dia 26 de Julho de 2020, no endereço https://www.unifal-
mg.edu.br/graduacao/edital/ e no CIAA tendo validade de 06 (seis) meses.
 
 

Alfenas, 18 de junho de 2020
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José Francisco Lopes Xarão

 

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por José Francisco Lopes Xarão, Pró-Reitor de
Graduação, em 18/06/2020, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
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
0315906 e o código CRC 28231879.

 

Referência: Processo nº 23087.009090/2020-49 SEI nº 0315906
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