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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 026/2014 CHAMADA
PARA BOLSISTAS/VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO
ESCOLA PREPARATÓRIA DA UFABC (DESENVOLVIMENTO
E APLICAÇÃO DE AULA) - EPUFABC2015
A Pró-Reitoria de Extensão da UFABC (ProEx), por meio do Projeto Escola Preparatória da UFABC
2015, torna pública a PRESENTE RETIFICAÇÃO:
3. Das normas gerais:
Onde se lê: 3.7. O bolsista receberá, mediante depósito na conta corrente individual do próprio
bolsista, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atividades desenvolvidas na unidade Santo
André e São Bernardo do Campo e o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para atividades
desenvolvidas na unidade Mauá, todas concedidas mensalmente.
Leia-se: 3.7. O bolsista receberá, mediante depósito na conta corrente individual do próprio bolsista,
o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atividades desenvolvidas na unidade Santo André e o
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para atividades desenvolvidas na unidade Mauá, todas
concedidas mensalmente.
5. São deveres do bolsista
Onde se lê: 5.1. Informar à ProEx o nome do banco, número da agência e conta corrente individual,
bem como os documentos pessoais exigidos no ato da assinatura do termo de outorga (item 12.7
deste edital) e quando requisitado.
Leia-se: 5.1. Informar à ProEx o nome do banco, número da agência e conta corrente individual, bem
como os documentos pessoais exigidos no ato da assinatura do termo de outorga e quando
requisitado.
11. Da inscrição:
Onde se lê: 11.1. O período de inscrição será de 13 a 31 de outubro.
Leia-se: 11.1. O período de inscrição será de 13 a 29 de outubro.
13. Da seleção:
Onde se lê: 13.1.1 Etapa 1- Eliminatória e Classificatória: participação de uma seleção prévia no
dia 05 de novembro, das 15h às 17h, e das 17h às 19h no Auditório 211-0, localizado no 2º andar do
Bloco A do Câmpus Santo André. O candidato realizará uma prova de múltipla escolha sobre o
conteúdo das matérias que pretende ministrar.
Leia-se: 13.1.1 Etapa 1- Eliminatória e Classificatória: participação de uma seleção prévia no dia
01 de novembro, das 15h às 18h no Auditório 111-0, localizado no 1º andar do Bloco A do Câmpus
Santo André. O candidato realizará uma prova de múltipla escolha sobre o conteúdo das matérias
que pretende ministrar.
Onde se lê: 13.1.3 Etapa 2 - Classificatória: apresentação de uma aula teste de 15 minutos, sobre o
tema “Chuva”. Esta apresentação está prevista entre os dias 08 a 22 de novembro. O dia, hora e local
da apresentação de cada um dos candidatos serão confirmados ao final da primeira etapa seletiva.
Leia-se: 13.1.3 Etapa 2 - Classificatória: apresentação de uma aula teste de 15 minutos, sobre o
tema “Chuva”. Esta apresentação está prevista entre os dias 08 de novembro a 13 de dezembro. O
dia, hora e local da apresentação de cada um dos candidatos serão confirmados ao final da primeira
etapa seletiva.
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Onde se lê: 13.5. Será responsabilidade do coordenador realizar o processo seletivo dos alunos
inscritos em sua respectiva ação no prazo entre 05 a 22 de novembro.
Leia-se: 13.5. Será responsabilidade do coordenador realizar o processo seletivo dos alunos inscritos
em sua respectiva ação no prazo entre 01 de novembro a 13 de dezembro.
Onde se lê: 13.6. A divulgação da lista dos alunos selecionados será publicada no dia 28 de
novembro, na página da ProEx.
Leia-se: 13.6. A divulgação da lista dos alunos selecionados será publicada no dia 17 de dezembro,
na página da ProEx.
Onde se lê: 13.7. Após a divulgação do resultado, os alunos bolsistas selecionados deverão
comparecer de 01 a 12 de dezembro, na sala do 11º andar do Bloco B, para assinatura do Termo de
Outorga, munidos dos seguintes documentos (original e cópia simples).
Leia-se: 13.7. Após a divulgação do resultado, os alunos bolsistas selecionados deverão comparecer
de 02 a 10 de fevereiro, na sala do 11º andar do Bloco B, para assinatura do Termo de Outorga,
munidos dos seguintes documentos (original e cópia simples).
14. Cronograma
Onde se lê:
Ação
Publicação do Edital
Seleção
dos
candidatos

Prazo
13 a 31 de outubro

1ª Etapa

05 de novembro

2ª Etapa

08 a 22 de novembro

Publicação do resultado

28 de novembro

Assinatura do Termo de Outorga

01 a 12 de dezembro

Leia-se:
Ação
Publicação do Edital
Seleção
dos
candidatos

Prazo
13 a 29 de outubro

1ª Etapa

01 de novembro

2ª Etapa

08 de novembro
dezembro

a 13 de

Publicação do resultado

17 de dezembro

Assinatura do Termo de Outorga

02 a 10 de fevereiro de 2015
Santo André, 17 de outubro de 2014.

Prof. Dr. Daniel Pansarelli
Pró-reitor de Extensão
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