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ERRATA DO EDITAL 01/2017 DO 

 PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS EM PROJETO DE ENSINO 

 

I) No item 1, Das vagas, vigência e valor das bolsas,  ONDE SE LÊ:  

1.1- Serão concedidas 3 bolsas:  

a) Grupo A: 1 bolsa para aluno do curso de Licenciatura em Física (UFES/CCENS-Alegre), 

para ampla concorrência.  

b) Grupo B: 1 bolsa para aluno do curso de Licenciatura em Física (UFES/CCENS-Alegre), 

cadastrado na Assistência Estudantil. 

c) Grupo C: 1 bolsa para aluno com deficiência visual, que tenha sido aprovado em 

disciplina de Física Básica,  independente da graduação, desde que o seu curso esteja 

alocado na UFES-Alegre. 

1.4- Os alunos selecionados para as bolsas do Grupo A e B receberão bolsa referente ao 

período de abril a dezembro de 2017. 

1.5- O aluno selecionado para a bolsa do Grupo C receberá bolsa no período de abril a 

agosto de 2017. 

1.6- O processo seletivo dos candidatos dar-se-á, obrigatoriamente, conforme as normas 

estabelecidas pelo Edital N.º 01/2016 (PROGRAD-DAA) e Resolução 12/2016 (CEPE). 

LEIA-SE: 

1.1- Serão concedidas 3 bolsas:  

a) Grupo A: 2 bolsas para alunos do curso de Licenciatura em Física (UFES/CCENS-

Alegre). 



b) Grupo B: 1 bolsa para aluno com deficiência visual, que tenha sido aprovado em 

disciplina de Física Básica,  independente da graduação, desde que o seu curso esteja 

alocado na UFES-Alegre. 

1.4- Os alunos selecionados para as bolsas do Grupo A receberão bolsa referente ao período 

de abril a dezembro de 2017. 

1.5- O aluno selecionado para a bolsa do Grupo B receberá bolsa no período de abril a 

agosto de 2017. 

1.6- O processo seletivo dos candidatos dar-se-á, obrigatoriamente, conforme as normas 

estabelecidas pelo Edital N.º 01/2016 (PROGRAD-DAA) e Resolução 12/2016 (Conselho 

Universitário). 

II) No item 3, Dos documentos necessários, ACRESCENTA-SE: 

h) Cópia da Identidade e CPF 

i) Comprovante de dados bancários (cópia do cartão do banco ou extrato em que constem os 

dados da conta corrente de qualquer banco, desde que não seja conta poupança ou conta 

conjunta).  

 

III) No item 4.2, ONDE SE LÊ: 

Vale destacar que a vaga do Grupo C é reservada para aluno com deficiência visual. 

 

LEIA-SE: 

Vale destacar que a vaga do Grupo B é reservada para aluno com deficiência visual. 

 

IV) No item 6, Dos critérios de seleção, resultados e suplência, ACRESCENTA-SE: 

d) aspectos socioeconômicos, conforme artigo 55, da resolução 12/2016 do Conselho 

Universitário.  

 

V) Exclua-se o item 6.6. 

 

Alegre, 25 de Março de 2017. 

Angelita Vieira de Morais 

Coordenadora do Projeto  


