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Onde se lê: 

9. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Lançamento do edital 06 de abril  

Período de inscrição 
06 de abril a 

21 de maio  

Homologação das inscrições 28 de maio  

Pedido de reconsideração da homologação 
Até 30 de 

maio  

Resultado dos pedidos de reconsideração da homologação 04 de junho  

Encaminhamento dos projetos para o comitê institucional para análise 04 de junho 

Reunião do comitê institucional com o comitê externo para avaliação final dos 

projetos analisados com pareceres 
02 de julho  

Divulgação do resultado 05 de julho 

Data limite para entrega do Termo de Compromisso-bolsista e declaração de 

não vínculo empregatício 
09 de julho  

Início da execução dos projetos agosto  

Data limite para entrega do Termo de Compromisso-voluntário 17 de agosto 
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Leia-se: 

 

9. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

Lançamento do edital 06 de abril  

Período de inscrição 
06 de abril a 

22 de maio  

Homologação das inscrições 28 de maio  

Pedido de reconsideração da homologação 
Até 30 de 

maio  

Resultado dos pedidos de reconsideração da homologação 04 de junho  

Encaminhamento dos projetos para o comitê institucional para análise 04 de junho 

Reunião do comitê institucional com o comitê externo para avaliação final dos 

projetos analisados com pareceres 
02 de julho  

Divulgação do resultado 05 de julho 

Data limite para entrega do Termo de Compromisso-bolsista e declaração de 

não vínculo empregatício 
09 de julho  

Início da execução dos projetos agosto  

Data limite para entrega do Termo de Compromisso-voluntário 17 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 


