
 
 
Centro de custo:  Núcleo de Comunicação DAC

Para: Gabinete do DAC

 

I Edital 2021 de Seleção de Bolsistas para Ações de Apoio e
Desenvolvimento de Atividades Comunitárias

O Decanato de Assuntos Comunitários (DAC) torna pública a primeira retificação
do Edital supracitado, referente aos itens 3.2 E 12.1 do documento .

Tendo por base o item 3. 2 do presente Edital, onde se lê: 

3. 2 A concessão de bolsas se dará apenas aos(às) selecionada(as) que não
recebam
qualquer outro tipo de bolsa pecuniária institucional, com exceção dos
beneficiários do
Programa de Assistência Estudantil da UnB, que, para fins desde Edital, só
poderão
acumular uma bolsa da assistência com uma deste Edital.

Leia-se:

3. 2 A concessão de bolsas se dará apenas aos(às) selecionada(as) que não
recebam
qualquer outro tipo de bolsa pecuniária institucional, com exceção dos
beneficiários do
Programa de Assistência Estudantil da UnB. Para fins deste Edital, terão
preferência na classificação aqueles(as) estudantes que receberem apenas
uma bolsa da Assistência Estudantil desta Universidade.

 

Tendo por base o item 12.1 do presente Edital, onde se lê:

12. 1 
(...)

Análise curricular e entrevistas: De 22 a 26 de março de 2021
Divulgação dos resultados parciais: 29 de março de 2021
Interposição de recursos: De 29 a 31 de março de 2021
Divulgação dos resultados finais: 5 de abril de 2021
Assinatura de termo de compromisso: 6 a 8 de abril de 2021
de abril de 2021
Assinatura de termo de compromisso 6 a 8 de abril de 2021

(...)

Leia-se:
 

12. 1 
(...)

Análise curricular e entrevistas: De 22 a 31 de março de 2021
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Divulgação dos resultados parciais: 5 de abril de 2021
Interposição de recursos: De 5 a 7 de abril de 2021
Divulgação dos resultados finais: 8 de abril de 2021
Assinatura de termo de compromisso (remotamente): 8 e 9 de abril de 2021

(...)

 

Esta retificação entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Em 29/03/2021.

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a)
do Decanato de Assuntos Comunitários, em 29/03/2021, às 17:48,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 6497247 e o código CRC 72EDD6CD.

Referência: Processo nº 23106.027846/2021-47 SEI nº 6497247
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