MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Edital de Retificação PROGRAD/DPE Nº 08 de 16 de Junho de 2016
Referente ao Edital Interno PROGRAD/DPE Nº 04 de 08 de Junho de 2016

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA
FLUMINENSE, no uso de suas atribuições legais,

UNIVERSIDADE

FEDERAL

RESOLVE:

1- Alterar os itens 5.1; 5,2 e 10.4 do edital, de acordo com o seguinte:
1a) Item 5.1 – Onde se lê: “5.1 - Período de inscrições de candidaturas: 08/06/2016 a
22/06/2016” leia-se “5.1 - Período de inscrições de candidaturas: 08/06/2016 a
28/06/2016”
1b) Item 5.2 – Onde se lê: “5.2 – Os documentos necessários a inscrição, descritos no item
06 (seis) deste edital, deverão ser enviados, em anexo para gestorpet@proac.uff.br, em modo
digitalizado em arquivo PDF, preenchidos e assinados, quando for o caso, com o título
“Candidatura para processo seletivo - Grupo PET Engenharia de Telecomunicações” até as
23h:59min do dia 22/06/2016.” Leia-se “5.2 – Os documentos necessários a inscrição,
descritos no item 06 (seis) deste edital, deverão ser enviados, em anexo para
gestorpet@proac.uff.br, em modo digitalizado em arquivo PDF, preenchidos e assinados,
quando for o caso, com o título “Candidatura para processo seletivo - Grupo PET
Engenharia de Telecomunicações” até as 23h:59min do dia 28/06/2016.”

1c) Item 10.4 – Onde se lê: “10.4 – Eventuais recursos deverão ser enviados por email para gestorpet@proac.uff.br à comissão de seleção de tutor PET a partir do dia
28/06/16 até as 23h:59min do dia 29/06/2016.” Leia-se “10.4 – Eventuais recursos
deverão ser enviados por e-mail para gestorpet@proac.uff.br à comissão de seleção
de tutor PET a partir do dia 06/07/2016 até as 23h:59min do dia 07/07/2016.”
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2 – Alterar o cronograma que consta no item 11 deste edital. Que passa a vigorar
com a seguinte redação:
Data

Atividade

De 08/06/2016 a 28/06/2016

Inscrições por e-mail.

De 30/06/2016 a 01/07/2016

Realização da análise das propostas pela comissão
UFF de seleção de tutor PET 2016.

Dia 05/07/2016

Publicação do resultado preliminar no Portal eletrônico
da UFF na seção de informes.

De 06/07/2016 a 07/07/2016

Período de envio de recursos por email.

De 08/07/2016 a 11/07/2016

Período de análise de recursos pela comissão.

Dia 13/07/2016

Publicação do resultado dos recursos no Portal
eletrônico da UFF na seção de informes.

A partir do dia 15/07/2016

Publicação do resultado final no Portal eletrônico da
UFF na seção de informes.

Niterói, 16 de Junho de 2016

__________________________________________
José Rodrigues de Farias Filho
PRO-REITOR DE GRADUAÇÃO
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