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EDITAL Nº 009 PRACE/2020

Processo nº 23109.001321/2020-71

 

1ª RETIFICAÇÃO - EDITAL 003 PRACE/UFOP/2020

 

A Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto, no
uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Reitoria n. 654, de 14 de setembro de
2017;

Considerando a Resolução Cuni 2.337, de 17 de março de 2020;

 

Resolve RETIFICAR o Edital nº 003 PRACE/UFOP/2020, nos termos abaixo especificados. 

Art 1º. Alterar o prazo de validade de avaliação socioeconômica requerido  para classificação na
seleção A, estabelecido nos itens 2.2; 3.2 e 5.1.2, de 31/07/2020 para 31/05/2020.

Art. 2º Suspender, por tempo indeterminado, as convocações previstas nos itens 6.5; mantendo o
resultado de classificação e período recursal para a Seleção A estabelecidos no título 5.1.

Art 3º. Suspender, por tempo indeterminado, as reuniões de pré-moradia estabelecidas no item
6.6.

Art. 4º  Suspender, por tempo indeterminado, as reuniões de ocupação estabelecidas no item 7.5.

Art 5º. Suspender, por tempo indeterminado, todo o calendário de etapas definidas no título 5.2
para classificação na seleção B.

Art. 6º.  Revogar a data limite de inscrição para seleção B inicialmente prevista no item 3.1 para o
dia 03/04/2020, deixando as inscrições para esta modalidade de seleção abertas por tempo
indeterminado.

Art 7º Determinar que novo calendário para continuidade do edital seja estabelecido e
amplamente divulgado após retorno às atividades presenciais da UFOP.

Documento assinado eletronicamente por Natalia de Souza Lisboa, PRO-
REITOR DE ASSUNTOS COMUNITARIOS/PRACE, em 23/03/2020, às
11:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código
verificador 0045102 e o código CRC 95E40934.

 
Referência: Processo nº 23109.001321/2020-71 SEI nº 0045102
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