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EDITAL 01/2017 – PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR DO PROJETO 
VIVA BIOLOGIA – Vivências para a valorização da aprendizagem 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

Retificar o Edital 01/2015, de 30 de julho de 2017,  Processo Seletivo para professor 

do projeto Viva Biologia – Vivências para a valorização da aprendizagem. 

 

ONDE SE LÊ:  

4.1 Poderão se inscrever no processo seletivo a que se refere o presente Edital 

todos os alunos de graduação da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – 

UFU que: 

a) Comprometer-se-ão a ministrar o curso nos dias e horários especificados 

neste edital; 

b) Comprometer-se-ão a dedicar carga horária semanal mínima de 8 horas às 

atividades de docência no projeto, sendo, no mínimo, 4 horas em sala de 

aula.  

 

LEIA-SE: 

4.1 Poderão se inscrever no processo seletivo a que se refere o presente Edital 

todos os alunos de graduação da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal – 

UFU que: 

 

a) Comprometer-se-ão a ministrar o curso nos dias e horários especificados 

neste edital; 

b) Comprometer-se-ão a dedicar carga horária semanal mínima de 8 horas às 

atividades de docência no projeto, sendo, no mínimo, 4 horas em sala de 

aula.  

c) Não receber bolsa de outro programa e/ou agência de fomento nacional ou 

estrangeira.  
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ONDE SE LÊ:  

6.2 A classificação dar-se-

cada vaga. Apenas o primeiro colocado em cada vaga será selecionado. 

 

LEIA-SE: 

6.2 A classificação dar-se-á pela ordem decrescente de CRAs

de cada vaga. Apenas o primeiro colocado em cada vaga será selecionado. 

caso de alunos do primeiro período, que não possuem CRA geral, será considerado, 

para fins de classificação, a nota no componente curricular correlato à vaga que está

pleiteando. 
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-á pela ordem decrescente de CRAs dos candidatos de 

cada vaga. Apenas o primeiro colocado em cada vaga será selecionado. 

á pela ordem decrescente de CRAs geral

de cada vaga. Apenas o primeiro colocado em cada vaga será selecionado. 

caso de alunos do primeiro período, que não possuem CRA geral, será considerado, 

para fins de classificação, a nota no componente curricular correlato à vaga que está
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á pela ordem decrescente de CRAs dos candidatos de 

cada vaga. Apenas o primeiro colocado em cada vaga será selecionado.  

geral dos candidatos 

de cada vaga. Apenas o primeiro colocado em cada vaga será selecionado. Em 

caso de alunos do primeiro período, que não possuem CRA geral, será considerado, 

para fins de classificação, a nota no componente curricular correlato à vaga que está 

 

 

 

 

 

 

Ituiutaba, 31 de julho 2017.  

 
Profa. Carla Patrícia Bejo Wolkers 


