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RETIFICAÇÃO DAS DATAS DAS ENTREVISTAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

DO EDITAL CEDECOM Nº 10/2022

Processo nº 23072.251706/2022-11

Ao encerrar-se o período das inscrições - de 29/08/2022 a 05/09/2022 -, verificou-se que 76%
(setenta e seis por cento) dos interessados se inscreveram no prazo final, ou seja, em
05/09/2022. Somado a isso, o número de candidatos excedeu as expectativas da banca
examinadora, que faria as entrevistas em um único dia, 06/09/2022.

Com o objetivo de não ferir o direito dos candidatos e para que todos possam concorrer em
condições de igualdade, A diretora do Centro de Comunicação da UFMG (Cedecom), Profª
Fábia Pereira Lima, no exercício regular de seu cargo e prerrogativas legais de suas funções,
em conformidade com o Edital nº 10/2022-Cedecom, de 29/08/2022, processo SEI nº
23072.251706/2022-11, publicado no Programa de Formação e Incentivo à Melhoria da
Comunicação Institucional da UFMG, site: https://ufmg.br/comunicacao/sobre-o-cedecom/bolsas-
cedecom torna pública a RETIFICAÇÃO DAS DATAS DAS ENTREVISTAS DO PROCESSO
SELETIVO DO EDITAL Nº 10/2022 para contratação de discentes, na modalidade “bolsista de
graduação”, conforme segue:

1. Altera-se o item 4.3.1., que passa a vigorar com a seguinte redação:

          4.3.1. As entrevistas serão realizadas entre os dias 08 e 09/09/2022.

2. Altera-se o item 5.1., que passa a vigorar com a seguinte redação:  

           5.1. O resultado será publicado em 12/09/2022 no site do
Cedecom https://ufmg.br/comunicacao/sobre-o-cedecom/bolsas-cedecom

 

As demais condições do edital seguem inalteradas.

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2022
 
 
 

Profª Fábia Pereira Lima
Diretora do Cedecom

Documento assinado eletronicamente por Flavio de Almeida, Vice diretor(a), em 06/09/2022,
às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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1739001 e o código CRC 9BF9F9B2.

 

 

Referência: Processo nº 23072.251706/2022-11 SEI nº 1739001
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