RETIFICAÇÃO DOS EDITAIS DOS PROCESSOS DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA
CHAMADAS PÚBLICAS nº 001 E 002/2016

O Decanato de Ensino de Graduação (DEG) no uso de suas atribuições torna pública
a retificação dos editais 001 e 002 dos processos simplificados de seleção de
profissionais, por tempo determinado, para atuação na Diretoria de Ensino de
Graduação a Distância (DEGD), observado o disposto na Resolução do Conselho de
Administração (CAD) nº 005/2012 e demais legislações pertinentes.
Nos itens 3 : ONDE SE LÊ :
3.1 DA INSCRIÇÃO
Para efetivar o pedido de inscrição, o candidato deverá enviar o currículo,
exclusivamente no endereço http://ead.unb.br/index.php/chamada-publica no
período de 00 horas do dia 17 de maio de 2016 às 23:59 horas do dia 20 de
maio de 2016.

LEIA-SE:
3.2

Para efetivar o pedido de inscrição, o candidato deverá enviar o currículo,
exclusivamente no endereço http://ead.unb.br/index.php/chamada-publica no
período de 00 horas do dia 17 de maio de 2016 às 23:59 horas do dia 23 de
maio de 2016.

No item 5: ONDE SE LÊ :
DO RESULTADO DA SELEÇÃO

5.1 O resultado da análise curricular será divulgado no endereço eletrônico
http://ead.unb.br/index.php/chamada-publica, na data provável de 25 de maio de
2016.

LEIA-SE:

5.1 O resultado da análise curricular será divulgado no endereço eletrônico
http://ead.unb.br/index.php/chamada-publica, na data provável de 31 de maio de
2016 a partir das 17 horas.

Havendo disponibilidade orçamentária, a DEGD convocará quando conveniente, os
profissionais para a entrevista. A convocação poderá ser realizada por meio de correio
eletrônico

e

divulgada

na

página

eletrônica

da

DEGD,

http://ead.unb.br/index.php/chamada-publica. É de total responsabilidade do
candidato a busca por informações sobre a seleção no site www.ead.unb.br, no link
específico para este processo.
Brasília DF, 23 de maio de 2016.
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