
 
 

 

 

 

Errata 1 

 

EDITAL 13/2020 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MONITORIA BOLSISTA E VOLUNTÁRIA 

2020.2 

Onde se lê: 

Art. 6º Os interessados, que atendam às exigências previstas neste edital, deverão 

preencher o Formulário de Inscrição, disponível em https://forms.gle/4LMide9Arzm5FwRV6, 

no período de 07 de agosto a 14 de agosto de 2020 até às 23h59min. 

Art. 9º § 3º A divulgação do resultado preliminar (1ª etapa) ocorrerá no dia 18 de agosto de 

2020. 

Art.10 A data/horário da entrevista será agendada conforme a disponibilidade do(a) docente 

responsável pela disciplina, entre os dias 19 e 20 de agosto de 2020, os candidatos serão 

informados através de convocação para entrevista na homologação do resultado preliminar 

(1ª etapa). 

Art.12 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site 

www.centrouniversitariounifg.edu.br no dia 21 de agosto de 2020, conforme cronograma 

(ANEXO II). 

Art. 13 Os candidatos aprovados deverão participar da Reunião online com o NUPEX no dia 

24/08/2020 às 16:00 via Plataforma Meet, para esclarecimentos necessários ao exercício da 

atividade de monitoria, sendo OBRIGATÓRIA a participação do(a) monitor(a) aprovado(a), a 

ausência implicará na desistência da vaga e convocação do próximo candidato classificado. 

Art. 14 O período de vigência da monitoria compreenderá do dia 21 de agosto de 2020 até o 

dia 21 de novembro de 2020. 

 

ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

ETAPAS DATA 

Período de inscrições 07 a 14/08/20 

Divulgação do resultado preliminar e convocação para 

entrevista 
18/08/20 

Entrevistas 19 e 20/08/20 



 
 

 

Leia –se: 

Art. 6º Os interessados, que atendam às exigências previstas neste edital, deverão 

preencher o Formulário de Inscrição, disponível em https://forms.gle/4LMide9Arzm5FwRV6, 

no período de 07 de agosto a 18 de agosto de 2020 até às 23h59min. 

Art. 9º § 3º A divulgação do resultado preliminar (1ª etapa) ocorrerá no dia 21 de agosto de 

2020. 

Art.10 A data/horário da entrevista será agendada conforme a disponibilidade do(a) docente 

responsável pela disciplina, de 24 a 26 de agosto de 2020, os candidatos serão informados 

através de convocação para entrevista na homologação do resultado preliminar (1ª etapa). 

Art.12 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site 

www.centrouniversitariounifg.edu.br no dia 27 de agosto de 2020, conforme cronograma 

(ANEXO II). 

Art. 13 Os candidatos aprovados deverão participar da Reunião online com o NUPEX no dia 

28/08/2020 às 16h via Plataforma Meet, para esclarecimentos necessários ao exercício da 

atividade de monitoria, sendo OBRIGATÓRIA a participação do(a) monitor(a) aprovado(a), a 

ausência implicará na desistência da vaga e convocação do próximo candidato classificado. 

Art. 14 O período de vigência da monitoria compreenderá do dia 28 de agosto de 2020 até o 

dia 28 de novembro de 2020. 

 

ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

 

Divulgação do Resultado Final 21/08/20 

Reunião com monitores 24/08/20 às 16h 

Período de vigência da Monitoria  21/08/20 a 21/11/20 

Entrega do relatório final  28/11/20 

ETAPAS DATA 

Período de inscrições 
07 a 18/08/20 às 

23h59min. 

Divulgação do resultado preliminar e convocação para 

entrevista 
21/08/20 

Entrevistas 24 a 26/08/20 

Divulgação do Resultado Final 27/08/20 

Reunião com monitores 28/08/20 às 16h 

Período de vigência da Monitoria  28/08/20 a 28/11/20 

Entrega do relatório final  30/11/20 


