
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

 

ERRATA N. 01 – RETIFICA EDITAL  Nº. 017 

 

A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Regional Jataí – Universidade 

Federal de Goiás torna público a presente errata para retificar o edital nº 017 da seguinte 

forma: 

 

1. Retifica-se o item 4.1 do edital, a data limite das inscrições previsto passa ser 

16/09/2019. 

 

2. Retifica-se o item 5.2 do edital, deverão se apresentar para a entrevista no dia 20 de 

setembro de 2019. 

 

3. Retifica-se o item 6.2 do edital, o recurso contra o resultado preliminar deve ser 

realizado no dia 24/09/2019. 

 

4. Retifica-se o item 6.3 do edital, o resultado final será divulgado no dia 25/09/2019. 

 

Fica retificado o cronograma, passando a constar datas e eventos da seguinte forma:  

 

DATA EVENTOS 

09 de setembro de 2019 Publicação do Edital e dos respectivos anexos. 

A partir da publicação deste 
Edital até dia 16 de setembro de 
2019 

Período de inscrição via internet pelo endereço 
eletrônico cai.jatai@ufg.br 

17 de setembro de 2019  
Publicação preliminar da homologação das 
inscrições. 

18 de setembro de 2019   

Período para interposição de recurso à homologação 

das inscrições para o correio eletrônico 

cai.jatai@ufg.br. 

19 de setembro de 2019  
Publicação final das inscrições homologadas e da 
listagem dos horários para entrevistas no site 
https://cai.jatai.ufg.br/ 

20 de setembro de 2019  
Realização da seleção por entrevista, das 13:30 às 
15:00 horas, na COGRAD – Regional Jataí, Campus 
Jatobá, sala 18, Central de Aulas I. 

23 de setembro de 2019  Divulgação do resultado preliminar. 

mailto:cai.jatai@ufg.br


24 de setembro de 2019  
Prazo para recurso contra o resultado preliminar 
deve ser realizado via e-mail cai.jatai@ufg.br. 

25 de setembro de 2019  
Divulgação do resultado dos recursos e resultado 
final. 

26 de setembro de 2019  

Convocação dos estudantes selecionados e entrega 
dos documentos, das 13:30 às 17:00 horas, na 
COGRAD – Regional Jataí, Campus Jatobá, sala 18, 
Central de Aulas I. 

27 de setembro de 2019   Início das atividades. 

 

 

 

 

Jataí, 13 de setembro de 2019. 

 

 

 

A presente ERRATA será publicada no sítio de divulgação da CAI 

https://cai.jatai.ufg.br/ 

 

 

 

 

 

 
Profª Adriana Luize Bocchi 

Coordenadora de Assuntos Internacionais da Regional Jataí  

 




