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ERRATA

EDITAL NO 032/2021 DE SELEÇÃO PARA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Onde se lê:

O Diretor do Centro Pedagógico, Professor Marcos Sala, faz saber que, no período de 25/08/2021 a
31/08/2021, estarão abertas as inscrições de candidatos para o exame de seleção para 1 (UMA)
vaga de bolsa de iniciação científica (20 horas semanais), com atuação no Centro
Pedagógico/EBAP/UFMG, na Pesquisa “Inclusão na escola regular de tempo integral:
principais desafios para o cotidiano escolar e para a formação docente”.

4. Inscrições:

As inscrições serão efetuadas do dia 25/08/2021 até as 23h55min. do dia 31/08/2021, por meio do
envio da documentação completa para o endereço eletrônico nepedcpufmg@gmail.com. O assunto
do e-mail deve conter as seguintes informações: INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE
SELEÇÃO DO EDITAL 032/2021.

10. Os dias e horários do processo de seleção estão assim estabelecidos:

a. Dia 01/09/2021, às 14h, entrevistas, por meio da Plataforma Meet.

b. Dia 02/09/2021, às 17h, divulgação dos resultados no site: www.cp.ufmg.br.

c. Dia 03/09/2021, reunião inicial para assinatura do Termo de Compromisso, por meio
de plataforma virtual.

Leia-se:

O Diretor do Centro Pedagógico, Professor Marcos Sala, faz saber que, no período de 25/08/2021 a
06/09/2021, estarão abertas as inscrições de candidatos para o exame de seleção para 1 (UMA)
vaga de bolsa de iniciação científica (20 horas semanais), com atuação no Centro
Pedagógico/EBAP/UFMG, na Pesquisa “Inclusão na escola regular de tempo integral:
principais desafios para o cotidiano escolar e para a formação docente”.
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4. Inscrições:

As inscrições serão efetuadas do dia 25/08/2021 até as 23h55min. do dia 06/09/2021, por meio do
envio da documentação completa para o endereço eletrônico nepedcpufmg@gmail.com. O assunto
do e-mail deve conter as seguintes informações: INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE
SELEÇÃO DO EDITAL 032/2021.

10. Os dias e horários do processo de seleção estão assim estabelecidos:

a. Dia 08/09/2021, às 14h, entrevistas, por meio da Plataforma Meet.

b. Dia 09/09/2021, às 17h, divulgação dos resultados no site: www.cp.ufmg.br.

c. Dia 10/09/2021, reunião inicial para assinatura do Termo de Compromisso, por meio
de plataforma virtual.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2021.


