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RETIFICAÇAO DO EDITAL NAIA - NO 001/2020

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica, usando de suas atribuições
legais, com o objetivo de adequar o texto do Edital NATA - N' 001/2020 para a
seleção de bolsistas para compor Cadastro de Reserva no âmbito do Programa
de Apoio a Discentes com Deficiência, torna pública a retificação a seguir

No item 5.3, onde se lê:

5.3. As inscrições serão realizadas presencialmente no NATA, que funciona na

sala 12 da Unidade 1, da Unifesspa, no período de 14/01/2020 a 25/01/2020, de

segunda a sexta-feira, das 8:30h as ll :45h e das 14:00h as 17:45h.

Leia-se:

5.3. As inscrições serão realizadas presencialmente no NATA, que funciona na
sala 12 da Unidade 1, da Unifesspa, de segunda a sexta-feira, das 8:30h as

11:45h e das 14:00h as 17:45h, de acordo com a data constante no Anexo l
deste edital

Nos itens 8.3 e 8.4 respectivamente onde se lê:

8.3. As entrevistas para fins de análise socioeconómica serão realizadas no dia
27/01/2020, com início às 08h30 no período da manhã e 14h30 no horário da

tarde. Os candidatos devem se apresentar no NATA com pelo menos 1 5 minutos

de antecedência do horário marcado para a entrevista.

8.4. Os candidatos devem comparecer no dia 28/01/2020, ao NAIA, localizado

na sala 12 (Unidade l da Unifesspa), às 08h45 para serem informados sobre o

local de realização da Carta de Intenção que terá início às 9h00.

Leia-se:

8.3. As entrevistas para fins de análise socioeconómica serão realizadas de
acordo com as datas e horários constantes no Anexo l deste edital observando

a antecedência de pelo menos 1 5 minutos do horário marcado para a entrevista
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8.4. Os candidatos devem comparecer ao NAIA, localizado na sala 12 (Unidade

l da Unifesspa), de acordo com as datas e horários constantes no Anexo l deste

edital, para serem informados sobre o local de realização da Carta de Intenção.

Nos itens 9, onde se lê

9.1. O resultado final com o nome dos discentes aprovados para compor o

Cadastro de Reserva será divulgado nos murais do ICH, no e-mail institucional

e no site da UNIFESSPA no dia 30/01/2020.

Leia-se:

9.1. O resultado final com o nome dos discentes aprovados para compor o

Cadastro de Reserva será divulgado nos murais do ICH, no e-mail institucional

e no site da UNIFESSPA de acordo com a data constante no Anexo l deste edital.

c) Em lista apartada constará o(os) nome(es) dos desclassificados em função do

descumprimento de item ou itens deste edital

No item l0.2, onde se lê;

l0.2. Realizar o cadastro dos alunos bolsistas junto ao SISPROL no período de
1 3/02/20 a 20/02/2020.

Leia-se:

l0.2. Realizar o cadastro dos alunos bolsistas junto ao SISPROL conforme data

constante no Anexo l deste edital.
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