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PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES BOLSISTAS UAB/CAPES 
 

3a Retificação do Edital 07/ DEAD/ 2020 
 

A Diretora de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – DEAD/ UFVJM, no uso de suas atribuições regimentais, torna pública 

a seguinte retificação ao Edital supracitado, cuja alteração está a seguir elencada: 

 

1.   No item 4, TABELA 2 - Cronograma do processo seletivo, onde se lê: 
 

ETAPA PERÍODO LOCAL 

Publicação e divulgação 
do edital 

22/01/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r Período de inscrições 27/01/2020 à 20/02/2020 Secretaria da EAD – Campus 

JK – Diamantina/MG 
Publicação do deferimento 
das inscrições 

21/02/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r Data limite para 

interposição de recursos 
quanto à publicação do 
deferimento das inscrições 

02/03/2020  
Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Homologação das 
inscrições 

04/03/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r Divulgação da Comissão 

Examinadora 
04/03/2020 Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para 
impugnação da Comissão 
Examinadora 

09/03/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r 

Resultado preliminar 13/03/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r Data limite para 

interposição de recursos 
quanto ao resultado 
preliminar. 

20/03/2020  
Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Divulgação do resultado 
final após análise do 
recurso 

25/03/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r 

 
 

 
LEIA-SE 
 

TABELA 2 - Cronograma do processo seletivo 
 

ETAPA PERÍODO LOCAL 

Publicação e divulgação 
do edital 

22/01/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r Período de inscrições 27/01/2020 à 20/02/2020 Secretaria da EAD – Campus 

JK – Diamantina/MG 
Publicação do deferimento 
das inscrições 

02/03/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r Data limite para 

interposição de recursos 
quanto à publicação do 
deferimento das inscrições 

04/03/2020  
Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 
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Homologação das 
inscrições 

05/03/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r Divulgação da Comissão 

Examinadora 
05/03/2020 Divulgação no site 

www.ead.ufvjm.edu.br 

Data limite para 
impugnação da Comissão 
Examinadora 

09/03/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r 

Resultado preliminar 13/03/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r Data limite para 

interposição de recursos 
quanto ao resultado 
preliminar. 

20/03/2020  
Envio para o e-mail 

secdead@ead.ufvjm.edu.br 

Divulgação do resultado 
final após análise do 
recurso 

25/03/2020 Divulgação no site 
www.ead.ufvjm.edu.b
r 

 
 

 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 
 

 
Diamantina/MG, 02 de março de 2020. 

 
 
 
 

 
Profa. Mara Lúcia Ramalho 

Diretora de Educação Aberta e a Distância/ UFVJM 
Portaria UFVJM nº 2.508, de 20 de agosto de 2019. 
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