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EDITAL Nº RETIFICAÇÃO DO EDITAL 17/2021/2021

Processo nº 23087.012792/2021-91

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 17/2021
SELEÇÃO DE NÃO BOLSISTAS DO GRUPO PET ENFERMAGEM

A PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) da Universidade Federal de Alfenas –
UNIFAL – MG, usando de suas atribuições legais, comunica aos interessados que o Edital
17/2021, que trata da abertura das inscrições para o Processo Seletivo do Programa de
Educação Tutorial, Grupo PET-ENFERMAGEM, foi retificado para constar o seguinte:

 

ONDE SE LÊ:

 

3.1.3 Terceira fase (eliminatória): Avaliação da proposta de atividade– 10 pontos.

Essa fase corresponde a análise da redação da atividade proposta, conforme os critérios
apresentados no ANEXO B e apresentação ORAL, seguida de arguição (analisada conforme
ANEXO C).
 
A apresentação deverá ter duração de dez (10) a quinze (15) minutos. Posteriormente, o
candidato será arguido pela banca examinadora. A ordem de apresentação será definida
mediante a ordem de inscrição. Serão realizadas até seis apresentações por dia, respeitando a
ordem pré definida. Os demais candidatos farão sua apresentação nos dias subsequentes,
conforme o número de candidatos. A apresentação será realizada em sessão fechada e
gravada, portanto, será vedada a presença dos demais candidatos.
 
Data: 20 de outubro de 2021.
Horário: 08h00min às 17h00min.
Local: Plataforma Google Meet (o link e horário da reunião será enviado no e-mail de cada
candidato(a) aprovado(a) nas fases anteriores).
 
Todas as etapas onde serão utilizadas o Google Meet o candidato esteja na sala com uma
antecedência de 10 minutos para que possa testar a conexão e as ferramentas que serão
utilizadas.
 

LEIA-SE:
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3.1.3 Terceira fase (eliminatória): Avaliação da proposta de atividade– 10 pontos.

Essa fase corresponde a análise da redação da atividade proposta, conforme os critérios
apresentados no ANEXO B e apresentação ORAL, seguida de arguição (analisada conforme
ANEXO C).
 
A apresentação deverá ter duração de dez (10) a quinze (15) minutos. Posteriormente, o
candidato será arguido pela banca examinadora. A ordem de apresentação será definida
mediante a ordem de inscrição. Serão realizadas até seis apresentações por dia, respeitando a
ordem pré definida. Os demais candidatos farão sua apresentação nos dias subsequentes,
conforme o número de candidatos. A apresentação será realizada em sessão fechada e
gravada, portanto, será vedada a presença dos demais candidatos.
 
Data: 27 de outubro de 2021.
Horário: 08h00min às 17h00min.
Local: Plataforma Google Meet (o link e horário da reunião será enviado no e-mail de cada
candidato(a) aprovado(a) nas fases anteriores).
 
Todas as etapas onde serão utilizadas o Google Meet o candidato esteja na sala com uma
antecedência de 10 minutos para que possa testar a conexão e as ferramentas que serão
utilizadas.
 
 

Alfenas, 17 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 17/08/2021, às 09:50, 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 0576683 e o código CRC 21F9B41E.

 

Referência: Processo nº 23087.012792/2021-91 SEI nº 0576683
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