
ERRATA

Edital 022/2020

Onde se lê:
O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Diretoria Centro Pedagógico, Prof(a). Roberson
de Sousa Nunes, faz saber que, no período de 02/03/2020 a 10/03/2020, de 10:00:00 às 14:00:00
horas,  o(a)  endereço  eletrônico  formacaodocentecp@gmail.com  receberá  as  inscrições  de
candidatos para o exame de seleção do Programa Programa Imersão Docente - 100 horas para atuar
nas disciplinas/atividades com carga horária máxima de 12 horas semanais, como bolsistas com
valor da bolsa de R$500.00, conforme tabela:

Disciplinas Vagas para Bolsistas
3º Ciclo 2

Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável:
As inscrições serão efetuadas por meio do envio da documentação completa para o endereço
eletrônico formacaodocentecp@gmail.com. O assunto do e-mail deve conter o número do edital
(Edital 022/2020). O corpo do e-mail deve conter nome completo, número de matrícula e número
de telefone. 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.  Os dias e horários do processo de seleção estão assim estabelecidos:
recebimento de inscrições de 02/03/2020 a 10/03/2020; Entrevista coletiva no dia 12/03/2020, às
15:00; divulgação dos resultados no site www.cp.ufmg.br no dia 13/03/2020.

Leia-se:
O(A) Chefe do Órgão Acadêmico Responsável do(a) Diretoria Centro Pedagógico, Prof(a). Roberson
de Sousa Nunes, faz saber que, no período de 02/03/2020 a 11/03/2020, de 10:00:00 às 14:00:00
horas,  o(a)  endereço  eletrônico  formacaodocentecp@gmail.com  receberá  as  inscrições  de
candidatos para o exame de seleção do Programa Programa Imersão Docente - 100 horas para atuar
nas disciplinas/atividades com carga horária máxima de 12 horas semanais, como bolsistas com
valor da bolsa de R$500.00, conforme tabela:

Disciplinas Vagas para Bolsistas
3º Ciclo 2

Outras instruções relevantes para o Órgão Acadêmico responsável:
As inscrições serão efetuadas por meio do envio da documentação completa para o endereço
eletrônico formacaodocentecp@gmail.com. O assunto do e-mail deve conter o número do edital
(Edital 022/2020). O corpo do e-mail deve conter nome completo, número de matrícula e número
de telefone. 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.  Os dias e horários do processo de seleção estão assim estabelecidos:



recebimento de inscrições de 03/03/2020 a 11/03/2020; Entrevista coletiva no dia 12/03/2020, às
15:00; divulgação dos resultados no site www.cp.ufmg.br no dia 13/03/2020.

Belo Horizonte, 03 de março de 2020.


