
 
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO - RETIFICAÇÃO 

 

 

Projeto de Desenvolvimento Pedagógico – nível Gestão Acadêmica (PBDP-E/A) 

 “Gestão Ensino-Aprendizagem em Publicidade e Propaganda” 

 

 

O Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda, Prof. Me. Fernando Silva 

Santor, no uso de suas atribuições, retifica o edital para o processo seletivo de bolsista 

remunerado para o Projeto de Desenvolvimento Pedagógico – nível Gestão Acadêmica 

(PBDP-E/A) “Gestão Ensino-Aprendizagem em Publicidade e Propaganda”. 

 

Onde lê-se: 

DAS INSCRIÇÕES: 

 O período para inscrições será de 12/07/2013 a 17/07/2013. Não serão aceitas 

inscrições fora do prazo; 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

o A segunda etapa compreende a entrega de cópia do Currículo Lattes (ou 

Curriculum Vitae que apresente sua trajetória acadêmica) e a entrevista. As 

entrevistas ocorrerão entre os dias 18 a 22/07/2013, das 14h às 16h, na sala 

1204-A. 

 

DA DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS: 

 A divulgação da relação do(s) candidato(s) aprovado(s), em ordem de classificação, 

ocorrerá no dia 24/07/2012, no mural do Curso de Publicidade e Propaganda e nas 

redes sociais. O(s) candidato(s) aprovado(s) fora do número de vagas poderá(ão) ser 

chamado(s) no caso de vacância. 

 

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 Divulgação do edital: 12/07/2013 

 Período para inscrição: de 12/07/2013 à 17/07/2013 

 Entrevistas: de 18/07/2013 à 22/07/2013 



 Divulgação do resultado final: 24/07/2013 

 Início das atividades: 29/07/2013 

 

Leia-se: 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

 O período para inscrições será de 12/07/2013 a 21/07/2013. Não serão aceitas 

inscrições fora do prazo; 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

o A segunda etapa compreende a entrega de cópia do Currículo Lattes (ou 

Curriculum Vitae que apresente sua trajetória acadêmica) e a entrevista. As 

entrevistas ocorrerão entre os dias 22 a 24/07/2013, das 14h às 16h, na sala 

1204-A. 

 

DA DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS: 

 A divulgação da relação do(s) candidato(s) aprovado(s), em ordem de classificação, 

ocorrerá no dia 26/07/2012, no mural do Curso de Publicidade e Propaganda e nas 

redes sociais. O(s) candidato(s) aprovado(s) fora do número de vagas poderá(ão) ser 

chamado(s) no caso de vacância. 

 

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

 Divulgação do edital: 12/07/2013 

 Período para inscrição: de 12/07/2013 à 21/07/2013 

 Entrevistas: de 22/07/2013 à 24/07/2013 

 Divulgação do resultado final: 26/07/2013 

 Início das atividades: 29/07/2013 

 


