UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCENCIA

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
JATAÍ (UFJ) PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO
À DOCÊNCIA (PIBID)

RETIFICAÇÃO nº3 do EDITAL PIBID/UFJ Nº 01/2020:
Referente à alteração das datas do cronograma de seleção dos bolsistas e alteração de
redação de item

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Jataí (UFJ), no uso de suas
atribuições legais, torna pública a retificação ao Processo Seletivo de Estudantes da
Universidade Federal de Jataí para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(Pibid), conforme abaixo.

1. Prorrogação até o dia 17 de julho de 2020 do prazo para inscrição de Projetos do
Pibid da UFJ.
2. Alteração do Cronograma de Atividades e Prazos constantes no item 1.4 do referido
Edital, ficando estabelecido:

ATIVIDADES/ETAPAS
Lançamento do Edital na página:
https://cograd.jatai.ufg.br/p/33241-pibidprograma-institucional-de-bolsa-de-iniciacaoa-docencia
Período de inscrições dos candidatos às bolsas
do Pibid/UFJ
Publicação das inscrições homologadas
(Resultado Preliminar)
Recursos relativos à homologação das
inscrições
Análise dos recursos referente às inscrições
Publicação final das inscrições homologadas e
horários do exame oral
Realização do exame oral (online) em cada
uma das coordenações

DATAS
22 de junho de 2020

22 de junho a 17 de julho de 2020
21 de julho de 2020
22 de julho de 2020
23 de julho de 2020
24 de julho de 2020
27, 28 e 29 de julho
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Divulgação do resultado preliminar no
endereço eletrônico:
https://cograd.jatai.ufg.br/p/33241-pibidprograma-institucional-de-bolsa-de-iniciacaoa-docencia

30 de julho de 2020

Recursos relativos ao resultado da seleção

31 de julho de 2020

Análise dos recursos referente à seleção

03 de agosto de 2020

Divulgação do resultado final no endereço
eletrônico: https://cograd.jatai.ufg.br/p/33241pibid-programa-institucional-de-bolsa-deiniciacao-a-docencia

04 de agosto de 2020

Entrega ou envio por e-mail da documentação
dos estudantes aprovados aos docentes
orientadores.
Envio da documentação dos estudantes
aprovados, pelos docentes orientadores, à
secretaria do Pibid/UFJ.

05 de agosto de 2020

Até 12 de agosto de 2020

3. Alterar os seguintes itens:
ONDE SE LÊ:
7.6 A apresentação incompleta da documentação implica em não efetivação da
inscrição do candidato (o que não se aplica ao item 7.1, alínea g).
LEIA-SE:
7.6 A apresentação incompleta da documentação implica em não efetivação da
inscrição do candidato (o que não se aplica ao item 7.1, alíneas f-g).

Ratificam-se os demais termos do presente Edital.
Jataí, 10 de julho de 2020.

Profa. Msc. Kamila Rodrigues Coelho
Pró-Reitora de Graduação/UFJ

