
 

 

 

ALTERAÇÃO DO EDITAL 3-2020 – ONLINE 

 

 

Alteração do item 4 

 

Onde se lê:  

Divulgação do resultado preliminar no sítio do CASLE – casle.letras.ufg.br 

26 de junho de 2020. 

 

Leia-se:  

O resultado preliminar será acessado pelo candidato na plataforma Moodle no dia 26 de 

junho de 2020, por meio do CPF (ver tutorial) na página do CASLE. 

 

 

Alteração item 6 

 

Onde se lê:  

Resultado final: 03 de julho de 2020 

 

Leia-se: 

 

Resultado final:  o acesso à nota final ficará disponível na plataforma moodle, no dia 03 

de julho.  

 

SEGUIR O TUTORIAL PARA ACESSAR O RESULTADO 

 

Alteração do item 5 

 

Onde se lê: 

Recurso: envio, para o e-mail: casleufg@gmail.com, até as 16h00 (dezesseis horas), do dia 27 

de junho de 2020.  (Preencher o formulário para recurso disponível em nossa página). 

Leia-se:  

Recurso: acessar a plataforma moodle, e enviar recurso , até as 16h00 (dezesseis horas), do 

dia 27 de junho de 2020.  (Preencher o formulário para recurso) 

SEGUIR O TUTORIAL PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO 

Alteração do item 7, letras A e C  

Onde se lê:  



a) As notas serão divulgadas na página do CASLE – casle.letras.ufg.br, por meio 

do número de inscrição, que será repassado ao candidato no dia da prova, juntamente com 

as informações de acesso à prova (login e senha). 

 

c)   As declarações serão enviadas por e-mail aos candidatos, a partir de 10 de julho de 2020. 

Serão enviadas apenas as declarações de candidatos que obtiveram nota igual ou maior que 

7,0. Caso, o candidato com nota inferior queira a declaração, basta fazer a solicitação pelo e-

mail: casleufg@gmail.com 

Leia-se:  

a) O candidato terá acesso à nota na plataforma moodle, consultando com o número do seu 

CPF (ver tutorial para acesso ao resultado e à declaração). 

 

c) As declarações serão emitidas pelo próprio candidato na plataforma moodle, a partir do dia 

10 de julho de 2020 (ver tutorial para acesso ao resultado e à declaração). 

 

Goiânia, 25 de junho de 2020. 

 

 

 

Profa. Dra. Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado 

Coordenadora do CASLE 

Assinatura no documento original 

 

 

 

 


