UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 06 - MONITORIA REMUNERADA/DCC/ICET /UFLA, de 27 de agosto de 2021

O chefe do Departamento de Ciência da Computação (DCC/ICET) da Universidade Federal de Lavras (UFLA),
no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste retificar o edital 06/2021, conforme a seguir
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA, que passa a contar com as seguintes datas
DATA

ATIVIDADE

28/07 a 13/08/2021

Período de inscrições.

16/08/2021

Divulgação do resultado preliminar.

16 a 17/08/2021

Interposição de recursos.

19/08/2021

Resultado dos recursos.

19/08/2021

Resultado final e da primeira chamada.

19 a 20/08/2021

Confirmação de interesse da primeira chamada no Departamento.

23/08/2021 até 22/08/2022

Período das atividades dos monitores

Os seguintes itens foram alterados e passam a contar com as seguintes redações:
2.1. Conceder vagas a estudantes de graduação de cursos na modalidade presencial da UFLA, para
participação no Programa de Monitoria voluntária, com vigência de 23/08/2021 até 22/08/2021.
9.1. O período de inscrições será de 28/07/2021 até o dia 13/08/2021, pelo e-mail institucional do
candidato para o e-mail dcc@ufla.br. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.
11.1. No dia 16/08/2021, será divulgado o resultado preliminar do processo seletivo no site do
Departamento.
12.2. O período de recurso será de 16/08/2021 até o dia 17/08/2021, pelo e-mail institucional do
candidato para o e-mail: dcc@ufla.br.
12.5. O resultado dos recursos será divulgado no dia 19/08/2021 no site do Departamento. É de
exclusiva responsabilidade do candidato informar-se sobre o resultado de seu recurso.
13.1. No dia 19/08/2021 será divulgado no site do Departamento o resultado final deste edital,
contendo a listagem dos candidatos classificados para a primeira lista de chamada até o limite de vagas
disponíveis, a listagem dos candidatos em lista de espera e a listagem dos candidatos desclassificados, caso
haja.
13.3. O candidato convocado na primeira lista de chamada que tiver interesse pela vaga, deverá
enviar e-mail para dcc@ufla.br e manifestar o interesse entre os dias 19/08/2021 e 20/08/2021.

Lavras – MG, 06 de agosto de 2021.

Neumar Costa Malheiros
Chefe do Departamento de Ciência da Computação

