
 

 

 

Errata II 

 

EDITAL N.º 14/2020 

  

SELEÇÃO DISCENTE PARA MONITORIA NO PROJETO UNIFG NAS ESCOLAS – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFG 

Onde se lê: 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições são gratuitas e efetivadas exclusivamente por meio de um formulário 

eletrônico, no período de 16/10/2020 à 23/10/2020. LINK DO FORMULÁRIO 

 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção ocorrerá em 2 etapas:  

 1ª etapa - Análise da documentação - de caráter eliminatório. As inscrições 

com documentações incompletas ou que não atendam aos requisitos exigidos, 

serão consideradas inabilitadas para a 2ª etapa da seleção. A homologação 

dos candidatos aprovados na 1ª etapa será divulgada no site institucional dia 

26/10/2020.  

 2ª etapa – Entrevista e Análise do histórico escolar - de caráter classificatório. 

A entrevista ocorrerá no dia 28/10/2020 e 29/10/2020 por meio de 

videoconferência por Google Meet, realizadas pela Comissão de seleção, em 

horário a ser divulgado na lista de homologação da 1ª etapa. 

 

 

5. DO CRONOGRAMA 

16/10/2020 Publicação do edital 

16/10/2020 à 23/10/2020 Inscrições 

26/10/2020 Homologação das inscrições 

28/10/2020 à 29/10/2020 Entrevistas 

02/11/2020 Publicação do resultado final 

 

 

 

https://forms.gle/q5zvs59VgYUsvVR49


 

Leia –se: 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições são gratuitas e efetivadas exclusivamente por meio de um formulário 

eletrônico, no período de 16/10/2021 à 30/10/2021. LINK DO FORMULÁRIO 

 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 A seleção ocorrerá em 2 etapas:  

 1ª etapa - Análise da documentação - de caráter eliminatório. As inscrições 

com documentações incompletas ou que não atendam aos requisitos exigidos, 

serão consideradas inabilitadas para a 2ª etapa da seleção. A homologação 

dos candidatos aprovados na 1ª etapa será divulgada no site institucional dia 

03/11/2020.  

 2ª etapa – Entrevista e Análise do histórico escolar - de caráter classificatório. 

A entrevista ocorrerá no dia 04/11/2020 e 05/11/2020 por meio de 

videoconferência por Google Meet, realizadas pela Comissão de seleção, em 

horário a ser divulgado na lista de homologação da 1ª etapa.  

 

 

5. DO CRONOGRAMA 

16/10/2020 Publicação do edital 

16/10/2020 à 30/10/2020 Inscrições 

03/11/2020 Homologação das inscrições 

04/11/2020 à 05/11/2020 Entrevistas 

09/11/2020 Publicação do resultado final 

 

https://forms.gle/q5zvs59VgYUsvVR49

