
 
 

 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

 
EDITAL N° 07/UFSJ/PROEX, DE 14 DE MAIO DE 2019 – 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO PARA ATUAÇÃO NO 31º INVERNO CULTURAL 

UFSJ 

 
 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO 

 

ONDE SE LÊ: 

 

CAPÍTULO V – RESULTADO FINAL 

 
5.1 – O resultado final será divulgado no site do Inverno Cultural UFSJ 

(http://invernocultural.ufsj.edu.br/editais), no dia 24 de junho de 2019, até às 17 horas. 

 

5.2 – Em caso de desistência do proponente, após a divulgação do resultado final, o mesmo deverá 

comunicar oficialmente a PROEX pelo e-mail invernocultural@ufsj.edu.br, em até 1 (um) dia 

após a publicação, cabendo à PROEX convocar o próximo candidato, seguindo a ordem de 

classificação. 

 

CAPÍTULO VI – CRONOGRAMA 

 
Etapas   Data 

Lançamento do Edital 14 de maio de 2019 

Período de inscrição 14 de maio a 14 de junho de 2019, até às 17 
horas 

Período de análise das inscrições pelas 
coordenações 

  15 a 23 de junho de 2019    
 

Divulgação do resultado final    24 de junho de 2019, até às 17 horas; 
 

Período de Atividades   12 a 30 de julho de 2019 

31º Inverno Cultural UFSJ   20 a 28 de julho de 2019 

 
 
LEIA-SE: 

 
CAPÍTULO V – RESULTADOS PRELIMINAR E FINAL 

 
5.1 – O resultado preliminar será divulgado no site do Inverno Cultural UFSJ 

(http://invernocultural.ufsj.edu.br/editais), no dia 24 de junho de 2019, até às 17 horas. O 

resultado final será divulgado no dia 11 de julho de 2019, até às 17 horas, no referido site. 

 

5.2 – Em caso de desistência do proponente, após a divulgação do resultado preliminar, o mesmo 

deverá comunicar oficialmente a PROEX pelo e-mail invernocultural@ufsj.edu.br, em até 1 (um) 

dia após a publicação, cabendo à PROEX realizar nova seleção, dentre os já inscritos e não 
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selecionados no resultado preliminar, conforme cronograma. 

 

CAPÍTULO VI – CRONOGRAMA 

 
Etapas   Data 

Lançamento do Edital 14 de maio de 2019 

Período de inscrição 14 de maio a 14 de junho de 2019, até às 17 
horas 

Período de análise das inscrições pelas 
coordenações 

  15 a 23 de junho de 2019    
 

Divulgação do resultado preliminar   24 de junho de 2019, até às 17 horas 
 

Período de nova análise das inscrições pelas 
coordenações para as vagas em vacância 

 26 de junho a 10 de julho de 2019 

Divulgação do resultado final  11 de julho de 2019, até às 17 horas 

Período de Atividades   12 a 30 de julho de 2019 

31º Inverno Cultural UFSJ   20 a 28 de julho de 2019 

 
 
 

São João del-Rei, 15 de maio de 2019. 
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Prof. Ivan Vasconcelos Figueiredo 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários  
Coordenador Geral do 31º Inverno Cultural UFSJ 
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