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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 01/2021 DO PROGRAMA DE 

MONITORIA VOLUNTÁRIA CECULT 

O Núcleo de Gestão de Ensino do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da 

UFRB, no uso de suas atribuições, juntamente com o Comitê de Monitoria do CECULT, torna 

pública a retificação nº 01 do cronograma do edital nº 01/2021 proveniente da necessidade de 

prorrogação das inscrições para o processo seletivo do Programa de Monitoria Voluntária 

CECULT, por falta de candidatos/as à monitoria de três componentes curriculares do referido 

pleito. A retificação indica que: 

Onde se lê: 

Cronograma da seleção 

Atividade Período 

Inscrições on-line 10  de fevereiro de 2021 e até 23hs59min 

do dia 16 de fevereiro de 2021 

Homologação parcial das Inscrições 17 de fevereiro de 2021 

Interposição de recursos referentes à 

homologação das inscrições 

18 de fevereiro de 2021 

Homologação final das inscrições 19 de fevereiro de 2021 

Realização das provas de conhecimentos básicos e 

das entrevistas 
22 e 23 de fevereiro de 2021  

Divulgação do resultado parcial   24 de fevereiro de 2021 

Interposição de recursos referentes ao resultado 

parcial  

25 de fevereiro de 2021 

Divulgação do resultado final da seleção 1º de março de 2021 

Entrega da documentação dos candidatos 

convocados na primeira chamada 

02 e 03 de março de 2021 

 

Leia-se: 

Cronograma da seleção 

Atividade Período 

Inscrições on-line 10 de fevereiro de 2021 e até 23hs59min 

do dia 21 de fevereiro de 2021 

Homologação parcial das Inscrições 22 de fevereiro de 2021 



 

Interposição de recursos referentes à 

homologação das inscrições 

23 de fevereiro de 2021 

Homologação final das inscrições 24 de fevereiro de 2021 

Realização das provas de conhecimentos básicos e 

das entrevistas 
25 e 26 de fevereiro de 2021  

Divulgação do resultado parcial   1º de março de 2021 

Interposição de recursos referentes ao resultado 

parcial  

02 de março de 2021 

Divulgação do resultado final da seleção 03 de março de 2021 

Entrega da documentação dos candidatos 

convocados na primeira chamada 

04 e 05 de março de 2021 

 

Santo Amaro-BA,  17 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Franciane Rocha 

Presidente do Comitê de Monitoria 

 


