
ERRATA

Edital 101/2022 - PID Projeto Educação Especial

Onde se lê:

 
 

4.2 DAS INSCRIÇÕES

 

a) As inscrições serão efetuadas do dia 15/12/2022 até o dia 12/01/2023,  por meio do envio da
documentação completa, no formato .pdf, para o endereço eletrônico pidcpufmg@gmail.com e
envio de resposta ao formulário disponível em

 

https://bit.ly/selecaoPID

 
 

 
 
 

5.2. O exame de seleção compreenderá:
a) Exame do perfil, do histórico escolar e das respostas ao formulário de inscrição. Etapa de caráter
eliminatório. Serão eliminados candidatos que não correspondam ao perfil do candidato descrito na
letra “b” do item 3.5. Serão eliminados candidatos com RSG menor do que 2 ou NSG menor do que
60.  Serão eliminados candidatos que não possuem disponibilidade de dedicação de 25 horas
semanais para atender a demanda de atividades descrita no item 3.5. A comissão examinadora
avaliará,  nas  respostas  ao  formulário,  a  disponibilidade,  os  conhecimentos  e  intenções  do
candidato a respeito das atividades propostas. Serão eliminados estudantes que não obtiverem
70% de aproveitamento. Serão convocados a participar da segunda e última etapa os candidatos
classificados até a 18º posição. A lista nominal dos convocados para a segunda etapa, em ordem
alfabética, será publicada na página do Centro Pedagógico às 20h do dia 13/01/2023.
b)  Entrevista  coletiva,  que  será  realizada  presencialmente.  Etapa  de  caráter  classificatório  e
eliminatório. Nessa etapa,  serão avaliados: a disponibilidade dos candidatos para a realização das
atividades propostas,  o  perfil  do  candidato  e  o  interesse de atuação no programa.  A entrevista

será  realizada  no  dia  16/01/2023,  às  14h,  na  Sala  de  Reuniões,  3º  andar,  Centro
Pedagógico - UFMG campus Pampulha, e poderá, a critério da comissão examinadora, ocorrer
individualmente ou em grupos candidatos.

5.3. A seleção será realizada em: 16/01/2023 14:00:00
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 17/01/2023

Leia-se:

4.2 DAS INSCRIÇÕES
a) As inscrições serão efetuadas do dia 15/12/2022 até o dia 10/01/2023,  por meio do envio da
documentação completa, no formato .pdf, para o endereço eletrônico pidcpufmg@gmail.com e
envio de resposta ao formulário disponível em https://bit.ly/selecaoPID

5.2. O exame de seleção compreenderá:
a) Exame do perfil, do histórico escolar e das respostas ao formulário de inscrição. Etapa de caráter
eliminatório. Serão eliminados candidatos que não correspondam ao perfil do candidato descrito na
letra “b” do item 3.5. Serão eliminados candidatos com RSG menor do que 2 ou NSG menor do que
60. Serão eliminados candidatos que não possuem disponibilidade de dedicação de 25 horas



 
 

 

 
 

 
 

 
 

semanais para atender a demanda de atividades descrita no item 3.5. A comissão examinadora
avaliará,  nas  respostas  ao  formulário,  a  disponibilidade,  os  conhecimentos  e  intenções  do
candidato a respeito das atividades propostas. Serão eliminados estudantes que não obtiverem
70% de aproveitamento. Serão convocados a participar da segunda e última etapa os candidatos
classificados até a 18º posição. A lista nominal dos convocados para a segunda etapa, em ordem
alfabética, será publicada na página do Centro Pedagógico às 20h do dia 11/01/2023.

b)  Entrevista  coletiva,  que  será  realizada  presencialmente.  Etapa  de  caráter  classificatório  e
eliminatório. Nessa etapa,  serão avaliados: a disponibilidade dos candidatos para a realização das
atividades propostas,  o  perfil  do  candidato  e  o  interesse de atuação no programa.  A entrevista
será  realizada  no  dia  13/01/2023,  às  14h,  na  Sala  de  Reuniões,  3º  andar,  Centro
Pedagógico - UFMG campus Pampulha, e poderá, a critério da comissão examinadora, ocorrer
individualmente ou em grupos candidatos.

5.3. A seleção será realizada em: 13/01/2023 14:00:00
6.1. Data da divulgação do Resultado da Seleção: 13/01/2023

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2022.


