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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
 

Retificação III do Edital 14.2022 - Projeto FAPEMIG APQ-00991-19

 

O Coordenador do Projeto FAPEMIG APQ-00991-19, no uso de suas atribuições legais, considerando o
Edital do Processo Seletivo de bolsista para o projeto APQ-00991-19 que dispõe sobre a abertura de 1 (uma)
vaga na modalidade “BOLSA DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
nível III (BDCTI III)”, resolve:

I- Retificar o item “6. Das inscrições”, passando a constar a seguinte redação:

Onde se lê: 6.1. As inscrições estarão abertas no período de 16 a 26 de fevereiro de 2022, até as 23h59 e
deverão ser feitas, exclusivamente, com o envio da documentação citada no item 6.2 para o e-mail
gp.critt@gmail.com colocando “PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DO PROJETO SPIN-OFFS –
BDCTI” como assunto do e-mail.

Leia-se: 6.1. As inscrições estarão abertas no período de 16 fevereiro a 13 de março de 2022, até as 23h59
e deverão ser feitas, exclusivamente, com o envio da documentação citada no item 6.2 para o e-mail
gp.critt@gmail.com colocando “PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTA DO PROJETO SPIN-OFFS –
BDCTI” como assunto do e-mail.

II - Retificar o item “7. Da seleção”, passando a constar a seguinte redação:

Onde se lê: 7.1 O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas, de caráter eliminatório:

Etapa 1: Análise de currículos, e demais documentos: diploma de graduação, declaração (comprovação da
experiência profissional) e/ ou declaração do orientador sobre a temática da pesquisa (no caso do mestrando).

Etapa 2: Entrevista com os candidatos aprovados na primeira etapa.

Data: 03/03/2022 Horário: a ser definido e comunicado por e-mail aos candidatos aprovados na Etapa 1.

Local: Ambiente virtual (será encaminhado para o e-mail do candidato o link da plataforma para a realização
da entrevista).

Leia-se: 7.1 O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas, de caráter eliminatório:

Etapa 1: Análise de currículos, e demais documentos: diploma de graduação, declaração (comprovação da
experiência profissional) e/ ou declaração do orientador sobre a temática da pesquisa (no caso do mestrando).

Etapa 2: Entrevista com os candidatos aprovados na primeira etapa.

Data: 16/03/2022 Horário: a ser definido e comunicado por e-mail aos candidatos aprovados na Etapa 1.

Local: Ambiente virtual (será encaminhado para o e-mail do candidato o link da plataforma para a realização
da entrevista).

II - Retificar o item “8. Do cronograma”, passando a constar a seguinte redação:

Onde se lê: Divulgação do Edital: 16 de fevereiro de 2022;
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Período de inscrições: 16 a 26 de fevereiro de 2022;

Convocação dos candidatos selecionados na fase I (item 7.1) para entrevista: 02 de março de 2022;

Entrevistas: 03 de março de 2022 (Horário: a ser definido e comunicado por e-mail aos candidatos aprovados
na Fase 1. Local: Ambiente virtual - será encaminhado para o e-mail do candidato o link da plataforma para
a realização da entrevista).

Divulgação do Resultado preliminar: 04 de março de 2022, no site do Critt e por e-mail, aos candidatos.

Período de interposição de recursos: 07 de março de 2022.

Análise dos recursos e divulgação do resultado final da análise de recursos: 08 de março de 2022.

Homologação dos resultados: 09 de março de 2022.

Leia-se: Divulgação do Edital: 16 de fevereiro de 2022;

Período de inscrições: 16 de fevereiro a 13 de março de 2022;

Convocação dos candidatos selecionados na fase I (item 7.1) para entrevista: 15 de março de 2022;

Entrevistas: 16 de março de 2022 (Horário: a ser definido e comunicado por e-mail aos candidatos aprovados
na Fase 1. Local: Ambiente virtual - será encaminhado para o e-mail do candidato o link da plataforma para
a realização da entrevista).

Divulgação do Resultado preliminar: 17 de março de 2022, no site do Critt e por e-mail, aos candidatos.

Período de interposição de recursos: 18 de março de 2022.

Análise dos recursos e divulgação do resultado final da análise de recursos: 21 de março de 2022.

Homologação dos resultados: 22 de março de 2022.

 

As demais disposições constantes do Edital permanecem inalteradas.

 

Leonardo Miranda Frossard
Coordenador do Projeto FAPEMIG NIT ACN-00070-21.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Miranda Frossard, Servidor(a), em 25/02/2022,
às 20:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0695353 e o código CRC
C9BCAF3B.
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