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EDITAL Nº RETIFICAÇÃO DO EDITAL 16/2021/2021

Processo nº 23087.012777/2021-42

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 16/2021
SELEÇÃO DE NÃO BOLSISTAS DO PET CONEXÕES DE SABERES: TECNOLOGIAS

SOCIAIS,
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIONAL

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, usando de
suas atribuições legais informa que o Edital 16/2021 para seleção de não bolsistas do Grupo
PET Grupo PET – CONEXÕES DE SABERES: Tecnologias Sociais, Trabalho e
Desenvolvimento Social Regional – Campus Avançado de Poços de Caldas foi retificado para
constar o seguinte:

 

ONDE SE LÊ:

1.2.1. Os candidatos ao processo seletivo poderão se inscrever as vagas disponibilizadas
neste edital, no período de 13h00 do dia 06 de agosto de 2021 às 23h59 do dia 20 de agosto
de 2021.

 

LEIA-SE:

1.2.1. Os candidatos ao processo seletivo poderão se inscrever as vagas disponibilizadas
neste edital, no  período de 13h00 do dia 06 de agosto de 2021 às 23h59 do dia 03 de
setembro de 2021.

 

 

ONDE SE LÊ:

1.3. Relação dos documentos para concretização da inscrição:

A inscrição somente será concretizada com o envio dos documentos descritos nos itens  a 
seguir  no mesmo período da inscrição. Estes documentos devem ser enviados por e-mail
para: adonizetti@unifal-mg.edu.br até o dia 20 de agosto de 2021.

 

LEIA-SE:

1.3. Relação dos documentos para concretização da inscrição:
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A inscrição somente será concretizada com o envio dos documentos descritos nos itens  a 
seguir  no mesmo período da inscrição. Estes documentos devem ser enviados por e-mail
para: adonizetti@unifal-mg.edu.br até o dia 03 de setembro de 2021.

 

 

ONDE SE LÊ:

1.3.11. Ao enviar o referido e-mail, o(a) candidato(a) receberá uma resposta automática,
comprovando que o envio foi bem sucedido. Caso não receba esta resposta, o(a) candidato(a)
deverá entrar em contato pelo email adonizetti@unifal-mg.edu.br até as 11:00h do dia 23 de
agosto de 2021.

 

LEIA-SE:

1.3.11. Ao enviar o referido e-mail, o(a) candidato(a) receberá uma resposta automática,
comprovando que o envio foi bem sucedido. Caso não receba esta resposta, o(a) candidato(a)
deverá entrar em contato pelo e-mail adonizetti@unifal-mg.edu.br até as 11:00h do dia 06 de
setembro de 2021.

 

 

ONDE SE LÊ:

3.1. Primeira Etapa: dia 24 de agosto de 2021 – Análise da Documentação (Eliminatória)

Análise do atendimento aos requisitos do item 1.1 e da documentação descrita no item 1.3.

O resultado será divulgado no dia 24 de agosto 2021, por e-mail aos candidatos, no sítio do
Grupo PET (https://petconexoespcaldas.wixsite.com/conexoesdesaberes) e na página da
Graduação https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/.

 

LEIA-SE:

3.1. Primeira Etapa: dia 07 de setembro de 2021 – Análise da Documentação (Eliminatória)

Análise do atendimento aos requisitos do item 1.1 e da documentação descrita no item 1.3.

O resultado será divulgado no dia 08 de setembro 2021, até as 10h00, por e-mail aos
candidatos, no sítio do Grupo PET
(https://petconexoespcaldas.wixsite.com/conexoesdesaberes) e na página da Graduação
https://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/.

 

 

ONDE SE LÊ:

3.2. Segunda Etapa: dia 26 de agosto de 2021 – Prova Escrita (Classificatória)

Realização de Prova Escrita no valor de 10 (dez) pontos, para todos os candidatos aprovados
na 1ª etapa das 14h00 às 16h00 em sala da plataforma Google Meet. O Link para a prova será
enviado por e-mail para os candidatos aprovados na 1ª etapa. O Link será enviado no dia 25
de agosto para o e-mail informado pelo candidato no momento da inscrição. As
manifestações sobre o não recebimento do link serão aceitas até às 09h00 do dia 26 de
agosto de 2021 (A Prograd e a banca de seleção não se responsabilizam por qualquer
problema técnico do candidato em relação ao recebimento desse link).

Edital Retificação do Edital 16/2021 (0577196)         SEI 23087.012777/2021-42 / pg. 2

mailto:adonizetti@unifal-mg.edu.br


 

LEIA-SE:

3.2. Segunda Etapa: dia 08 de setembro de 2021 – Prova Escrita (Classificatória)

Realização de Prova Escrita no valor de 10 (dez) pontos, para todos os candidatos aprovados
na 1ª etapa das 14h00 às 16h00 em sala da plataforma Google Meet. O Link para a prova será
enviado por e-mail para os candidatos aprovados na 1ª etapa. O Link será enviado no dia
08 de setembro para o e-mail informado pelo candidato no momento da inscrição. As
manifestações sobre o não recebimento do link serão aceitas até às 11h00 do dia 08 de
setembro de 2021 (A Prograd e a banca de seleção não se responsabilizam por qualquer
problema técnico do candidato em relação ao recebimento desse link).

 

 

ONDE SE LÊ:

3.3. Terceira Etapa: dia 31 de agosto de 2021 – Entrevista (Classificatória)

Realização de Entrevista para todos os candidatos aprovados nas etapas anteriores via
Google Meet a partir das 13h00. O Link e a ordem dos candidatos (cronograma) serão
enviados por e-mail informado no momento da inscrição; O Link será enviado no dia 30 de
agosto para o e-mail informado pelo candidato no momento da inscrição. As manifestações
sobre o não recebimento do link serão aceitas até às 09h00 do dia 31 de agosto de 2021 (A
Prograd e a banca de seleção não se responsabilizam por qualquer problema técnico do
candidato em relação ao recebimento desse link).

 

LEIA-SE:

3.3. Terceira Etapa: dia 09 de setembro de 2021 – Entrevista (Classificatória)

Realização de Entrevista para todos os candidatos aprovados nas etapas anteriores via
Google Meet a partir das 13h00. O Link e a ordem dos candidatos (cronograma) serão
enviados por e-mail informado no momento da inscrição; O Link será enviado no dia 08 de
setembro para o e-mail informado pelo candidato no momento da inscrição. As
manifestações sobre o não recebimento do link serão aceitas até às 09h00 do dia 09 de
setembro de 2021 (A Prograd e a banca de seleção não se responsabilizam por qualquer
problema técnico do candidato em relação ao recebimento desse link).

 

 

ONDE SE LÊ:

6. RESULTADOS

O resultado final será divulgado no dia 06 de setembro 2021, no endereço
http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/, tendo validade de 01 (um) ano.

 

LEIA-SE:

6. RESULTADOS

O resultado final será divulgado no dia 14 de setembro 2021, no endereço
http://www.unifal-mg.edu.br/graduacao/edital/, tendo validade de 01 (um) ano.

 

 

Edital Retificação do Edital 16/2021 (0577196)         SEI 23087.012777/2021-42 / pg. 3



ONDE SE LÊ:

7. RECURSOS

Do resultado final do processo seletivo caberá recurso, o qual deverá ser interposto junto à
Seção de Programas da Prograd, dirigido à Pró-Reitoria de Graduação, por meio do e-mail
programas.prograd@unifal-mg.edu.br, no dia 07/09/2021. Deverá conter o nome completo,
nº de matrícula do candidato e descrição da motivação do recurso, tendo como título
Recurso do Edital 16/2021.

 

LEIA-SE:

7. RECURSOS

Do resultado final do processo seletivo caberá recurso, o qual deverá ser interposto junto à
Seção de Programas da Prograd, dirigido à Pró-Reitoria de Graduação, por meio do e-mail
programas.prograd@unifal-mg.edu.br, no dia 15/09/2021. Deverá conter o nome completo,
nº de matrícula do candidato e descrição da motivação do recurso, tendo como título
Recurso do Edital 16/2021.

 

Alfenas, 18 de agosto de 2021.
 

DIEGO DUARTE RIBEIRO
Pró-Reitor Adjunto de Graduação

 

Documento assinado eletronicamente por Diego Duarte Ribeiro, Pró-Reitor
Adjunto de Graduação, em 18/08/2021, às 11:06, 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 0577196 e o código CRC 7137A093.

 

Referência: Processo nº 23087.012777/2021-42 SEI nº 0577196
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