
ERRATA

Edital 022/2021

Onde se lê:
4.1. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade, CPF e Certidão Social (se houver),
b) Informar matrícula UFMG, telefone e e-mail,
c) Comprovante de matrícula,
d) Histórico Escolar,
isto  é,  histórico emitido via  Sistema de Gestão Acadêmica –  Graduação.  e)  Curriculum Vitae
(preferencialmente  Currículo  Lattes),  d)  Carta  de  intenções.  e)  Resposta  ao  formulário
http://bit.ly/inscreverpid   4.2 DAS INSCRIÇÕES a) As inscrições serão efetuadas do dia 26/04/2021
até as 15:00 horas do dia 04/05/2021,  por meio do envio da documentação completa para o
endereço  eletrônico  pidcpufmg@gmail.com e  envio  de  resposta  ao  formulário  disponível  em
http://bit.ly/inscreverpid. b) O assunto do e-mail deve conter o numero do edital (022/2021). O
corpo do e-mail deve conter nome completo e número de matrícula. c) Os documentos anexos ao
e-mail devem ser nomeados da seguinte maneira: CPF e RG Seu Nome Completo Matricula Seu
Nome Completo Curriculo Seu Nome Completo Carta Seu Nome Completo Historico Seu Nome
Completo d) O Centro Pedagógico não se responsabiliza por inscrições indeferidas, por qualquer
problema com o serviço de e-mail, por e-mails postados após o fim do horário de recebimento da
inscrição, por e-mails postados com informações e/ou documentação incompletas ou diferentes das
solicitadas pelo edital.

Leia-se:
4.1. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Carteira de Identidade, CPF e Certidão Social (se houver),
b) Informar matrícula UFMG, telefone e e-mail,
c) Comprovante de matrícula,
d) Histórico Escolar,
isto é, histórico emitido via Sistema de Gestão Acadêmica – Graduação.
e) Curriculum Vitae (preferencialmente Currículo Lattes),
f) Resposta ao formulário http://bit.ly/inscreverpid  

 
4.2 DAS INSCRIÇÕES
a) As inscrições serão efetuadas do dia 26/04/2021 até as 15:00 horas do dia 04/05/2021,  por
meio do envio da documentação completa para o endereço eletrônico pidcpufmg@gmail.com e
envio de resposta ao formulário disponível em http://bit.ly/inscreverpid.
b) O assunto do e-mail deve conter o numero do edital (022/2021). O corpo do e-mail deve conter
nome completo e número de matrícula.



c) Os documentos anexos ao e-mail devem ser nomeados da seguinte maneira:
CPF e RG Seu Nome Completo
Matricula Seu Nome Completo 
Curriculo Seu Nome Completo
Historico Seu Nome Completo
d) O Centro Pedagógico não se responsabiliza por inscrições indeferidas, por qualquer problema
com o serviço de e-mail, por e-mails postados após o fim do horário de recebimento da inscrição,
por  e-mails  postados  com  informações  e/ou  documentação  incompletas  ou  diferentes  das
solicitadas pelo edital.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.


