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TERMO DE RETIFICAÇÃO

  

Processo nº 23096.036330/2021-50

  

 

Pelo presente TERMO DE RETIFICAÇÃO, ficam RETIFICADOS os documentos SEI n° 1680693 por ocasião
de constatação de erro material (descrever erro):

Item 5.2.3

Onde se lê: 

Aos candidatos é obrigatória a presença no(s) dia(s) de sorteio do ponto e da(s) ordem(ns) de
apresentação(ões). A(s) ordem(ns) de apresentação(ões) das provas didá�cas e os respec�vos temas
serão divulgados na página eletrônica da UFCG, imediatamente após a conclusão do úl�mo sorteio. 

Leia-se:

Aos candidatos é obrigatória a presença no(s) dia(s) de sorteio do ponto e da(s) ordem(ns) de
apresentação(ões), sob pena de eliminação. A(s) ordem(ns) de apresentação(ões) das provas didá�cas e
os respec�vos temas serão divulgados na página eletrônica da UFCG, imediatamente após a conclusão do
úl�mo sorteio.

 

Item 5.3.1

Onde se lê:

A Prova de Didá�ca ocorrerá em sala virtual que será oportunamente divulgada na
webpage h�p://www.uaf.ufcg.edu.br. 

Leia-se:

A Prova de Didá�ca ocorrerá de forma síncrona em sala virtual que será oportunamente divulgada na
webpage h�p://www.uaf.ufcg.edu.br.

 

Item 5.3.2

Onde se lê: 



A prova didá�ca versará sobre o tema sorteado 24 horas antes, terá caráter eliminatório e peso 7,0 (sete).
O(a) candidato(a), antes do início da prova didá�ca, entregará via anexos da sala virtual um arquivo com
seu plano de aula. 

Leia-se:

A prova didá�ca versará sobre o tema sorteado 24 horas antes, terá caráter eliminatório e peso 7,0 (sete).
O(a) candidato(a), antes do início da prova didá�ca, entregará via anexos da sala virtual ou por e-mail
des�nado aos integrantes da CAPS um arquivo com seu plano de aula.

 

Tabela 2

Onde se lê:

Na Tabela 2 (cronograma de a�vidades): Homologação das inscrições: 10/08/2021

Leia-se:

Homologação das inscrições: 10/09/2021

 

E pra constar, publico o presente Termo de Re�ficação em bole�m interno de serviço na presente data.

 

Campina Grande, 23 de agosto de 2021.

 

José de Arimatéia Fernandes

Vice-Diretor do CCT

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES, CHEFE, em 23/08/2021,
às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da Portaria SEI nº
002, de 25 de outubro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcg.edu.br/auten�cidade,
informando o código verificador 1721052 e o código CRC FC776F60.

Referência: Processo nº 23096.036330/2021-50 SEI nº 1721052

https://sei.ufcg.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=181846&id_orgao_publicacao=0
https://sei.ufcg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

