
ERRATA 

EDITAL 014/2017/ SETOR DE ARQUIVO / UFU 

 

 No item 4 -Inscrições, onde se lê: 

 4.1 As inscrições serão realizadas no período de 28/03/2017 a 11/03/2017 no Setor de 

Arquivo da UFU - Av. Cesário Alvim 1457, Bairro Aparecida - Uberlândia-MG , no 

horário de 08 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

 

 Leia-se:  

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 28/03/2017 a 11/05/2017 no Setor de 

Arquivo da UFU - Av. Cesário Alvim 1457, Bairro Aparecida - Uberlândia-MG , no 

horário de 08 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

 

 No item 6 - Seleção, onde se lê:  

6.2. As provas com questões de múltipla escolha, salvo por motivo de força maior, serão 

realizadas no dia 26 de Abril de 2017 em local e horário a serem divulgados no Mural 

do Bloco 3Q e encaminhados por e-mail. 

 

Leia-se:  

6.2. As provas com questões de múltipla escolha, salvo por motivo de força maior, serão 

realizadas no dia 29 de Maio de 2017 em local e horário a serem divulgados nos murais 

da Faculdade de Gestão de Negócios e no Instituto de Historia, alem de encaminhados 

por e-mail.  

 

No item 7 - Dos Resultados e Recurso, onde se lê:  

7.1 Será divulgado o resultado dia 27 de Abril de 2017, no site a www.editais.ufu.br.  

 

Leia-se: 

 7.1 Será divulgado o resultado dia 31 de Maio de 2017, no site a www.editais.ufu.br. 

 



No item 8 - Informações adicionais, onde se lê: 

8.10 O estudante em estágio não-obrigatório receberá, mensalmente, uma bolsa de 

complementação educacional, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e vale 

transporte. Será considerada, para efeito de cálculo do pagamento da bolsa, a freqüência 

mensal do estagiário. 

 

Leia-se: 

8.10 O estudante em estágio não-obrigatório receberá, mensalmente, uma bolsa de 

complementação educacional, no valor de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) 

e vale transporte. Será considerada, para efeito de cálculo do pagamento da bolsa, a 

freqüência mensal do estagiário. 

 


