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EDITAL COMPLEMENTAR N.1

Em  face  da  pandemia  de  Covid-19,  a  qual  acasionou  a  suspensão  do  Calendário
Acadêmico da Universidade Federal de Goiás (resolução Consuni nº 18/2020), o PET Engenharias
– Conexão de Saberes, em conformidade com o CLAA (Conselho Local de Acompanhamento e
Avaliação), decide por:

i. Realizar a etapa “Entrevista”, via Google Meet, sendo avaliados os mesmos itens do Edital
01/2020, “Processo Seletivo para Bolsistas do Grupo PET-Engenharias (Conexões de Saberes)”. As
entrevistas serão agendadas com cada candidato com inscrição homolgada (o resultado preliminar
consta na página virtual do grupo, com o título “Resultado Preliminar”). Essa etapa ocorrerá durante
a semana de 11/05/2020 a 15/05/2020. Em caso de impossibilidade do candidato com o uso do
aplicativo, o grupo poderá aceitar sugestão de outros possíveis. O PET em questão se responsabiliza
por entrar em contato, por e-mail, com cada candidato, informado as mudanças referentes ao “Edital
Complementar n.01” e agendando a entrevista;

ii. Alterar o cronograma proposto no Edital 01/2020, tendo as novas datas abaixo:

Etapa Período Horário Forma

Entrevista
11/05/2020 a
15/05/2020

Agendado
(período 09:00 às
12:00 e 14:00 às

18:00)

Via online
(preferencialemnte,

Google Meet)

Resultado Final 18/05/2020 09:00 às 18:00
Sítio virtual do Grupo

PET-Engenharias

Interposição de
Recurso da

Classificação

24 h após a
divulgação do

Resultado Final
-

Via e-mail do Grupo
PET-Engenharias

Entrega da
Documentação

Exigida

18/05/2020 a
25/05/2020

-
Via e-mail do Grupo

PET-Engenharias

iii. Na etapa “Entrega da Documentação Exigida”,  o candidato deverá enviar via e-mail  do
Grupo PET-Engenharias  (petemcufg@gmail.com) toda  a  documentação  no formato  digitalizada.
Mesmo  com  a  entrega  da  documentação  digitalizada,  é  necessária  a  entrega  dos  documentos
impressos após o retorno do Calendário Acadêmico da Universidade Federal de Goiás;

iv. Casos omissos neste Edital serão analisados, cuidadosamente, pelo PET EMC Conexão de
Saberes.

Goiânia, 22 de abril de 2020

Comissão do Processo Seletivo
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