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EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSA  
PROGRAMA DE BOLSAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 48 HORAS MENSAIS 

EDITAL 003/2021 
 

ERRATA 01 
 
 

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

torna público esta “Errata 01” ao Edital 003/2021 de Seleção para bolsa – PROGRAMA DE 

BOLSAS DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 48 HORAS MENSAIS, publicado em 07 

de julho de 2021.  

 

Onde se lê: O Diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Prof. Aziz Tuffi Saliba, faz saber que, no período de 09/07/2021 a 19/07/2021, a 

Diretoria de Relações Internacionais (DRI) receberá, via e-mail progespeciais@dri.ufmg.br, as 

inscrições de candidatos para o exame de seleção do Programa de Bolsas da Diretoria de 

Relações Internacionais para atuar no Setor de Programas Especiais. Será ofertada 01 (uma) vaga 

de bolsa no Setor de Programas Especiais, com carga horária de 12 horas semanais, no valor de 

R$ 400,00. 

 

Leia-se: O Diretor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Prof. Aziz Tuffi Saliba, faz saber que, no período de 09/07/2021 a 09/08/2021, a Diretoria de 

Relações Internacionais (DRI) receberá, via e-mail progespeciais@dri.ufmg.br, as inscrições de 

candidatos para o exame de seleção do Programa de Bolsas da Diretoria de Relações 

Internacionais para atuar no Setor de Programas Especiais. Será ofertada 01 (uma) vaga de bolsa 

no Setor de Programas Especiais, com carga horária de 12 horas semanais, no valor de R$ 400,00. 

 

 

Onde se lê:  

 O Exame de Seleção compreenderá: 

- Primeira etapa (eliminatória): análise dos documentos recebidos. 

- Segunda etapa (eliminatória e classificatória): entrevista e redação em português e inglês. 

- Os selecionados para a entrevista e redação receberão confirmação, via e-mail, até o dia 

24/07/2021. 
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- Datas da entrevista e redação: 27 ou 28/07/2021. 

- Local: as entrevistas serão realizadas remotamente por meio de videoconferência e as 

redações on-line por meio do DRIVE. O candidato deverá informar, no ato da inscrição, uma 

conta de e-mail "@gmail.com". 

 

 Nota mínima para aprovação: 70 pontos. 

 

 Data da divulgação do Resultado da Seleção: a partir de 02/08/2021. 

 

 

Leia-se:  

 O Exame de Seleção compreenderá: 

- Primeira etapa (eliminatória): análise dos documentos recebidos. 

- Segunda etapa (eliminatória e classificatória): entrevista e redação em português e inglês. 

- Os selecionados para a entrevista e redação receberão confirmação, via e-mail, até o dia 

13/08/2021. 

- Datas da entrevista e redação: 17/08/2021. 

- Local: as entrevistas serão realizadas remotamente por meio de videoconferência e as 

redações on-line por meio do DRIVE. O candidato deverá informar, no ato da inscrição, uma 

conta de e-mail "@gmail.com". 

 

 Nota mínima para aprovação: 70 pontos. 

 

 Data da divulgação do Resultado da Seleção: a partir de 23/08/2021. 

 

 

 

Belo Horizonte, 27 de julho de 2021. 

 

 

Prof. Aziz Tuffi Saliba 

Diretor de Relações Internacionais 


