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EDITAL INTERNO N.º 01/2020 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE MONITORIA 

REMUNERADA E VOLUNTÁRIA 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

O Gestor de Ensino e também Presidente do Comitê de Monitoria do Centro de Formação 

de Professores (CFP), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna pública a 

retificação do Edital Interno 01/2020 referente ao Processo Seletivo para o Programa de 

Monitoria Remunerada e Voluntária do CFP para o semestre 2020.1. 

 

No item 1, onde se lê: 

1.3 As inscrições de estudantes no Processo Seletivo para o Programa de Monitoria serão 

realizadas através do e-mail do Comitê de Monitoria do Centro de Formação de 

Professores, <programademonitoria@cfp.ufrb.edu.br>, no período de 02 a 08 de março 

de 2020, conforme Cronograma de Atividades (ANEXO I). 

 

Leia-se: 

1.3 As inscrições de estudantes no Processo Seletivo para o Programa de Monitoria serão 

realizadas através do e-mail do Comitê de Monitoria do Centro de Formação de 

Professores, <programademonitoria@cfp.ufrb.edu.br>, no período de 02 a 10 de março 

de 2020, conforme Cronograma de Atividades (ANEXO I). 

 

No item 5, onde se lê: 

5.2 A homologação das inscrições será publicada nos murais da Direção do CFP no dia 

09 de março de 2020. Os candidatos que não tiverem sua inscrição homologada poderão 

interpor recurso até dia 10 de março de 2020 

 

5.3 O resultado da interposição dos recursos será divulgado até o dia 11 de março de 2020 

nos murais da Direção do CFP. 
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5.4 As Provas de Conhecimentos Básicos ocorrerão no dia 12 de março de 2020, das 9h 

às 12h, na sala 06 do Pavilhão de Aulas do CFP.   

 

5.5 Os docentes farão as correções das Provas de Conhecimentos Básicos entre os dias 12 

e 17 de março de 2020.  

 

5.6 As entrevistas ocorrerão entre os dias 13 e 17 de março de 2020, segundo cronograma 

que será divulgado pelo professor orientador. 

 

Leia-se: 

5.2 A homologação das inscrições será publicada nos murais da Direção do CFP no dia 

11 de março de 2020. Os candidatos que não tiverem sua inscrição homologada poderão 

interpor recurso até dia 12 de março de 2020 

 

5.3 O resultado da interposição dos recursos será divulgado até o dia 13 de março de 2020 

nos murais da Direção do CFP. 

 

5.4 As Provas de Conhecimentos Básicos ocorrerão no dia 16 de março de 2020, das 9h 

às 12h, na sala 102 do Pavilhão de Aulas do CFP.   

 

5.5 Os docentes farão as correções das Provas de Conhecimentos Básicos entre os dias 16 

e 18 de março de 2020.  

 

5.6 As entrevistas ocorrerão entre os dias 16 e 18 de março de 2020, segundo cronograma 

que será divulgado pelo professor orientador. 
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No item 5, onde se lê:  

5.8 A divulgação do resultado final será feita até o dia 18 de março de 2020 nos murais 

da Direção do CFP. 

 

Leia-se: 

5.8 A divulgação do resultado final será feita até o dia 19 de março de 2020 nos murais 

da Direção do CFP. 

 

No ANEXO I: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – EDITAL 01/2020, onde se lê: 

 

Inscrição de estudantes para seleção de monitoria 02 a 08/03 

Resultado da inscrição de estudantes para monitoria até 09/03 

Interposição de recurso contra o resultado da inscrição de 

estudantes para monitoria 
até 10/03 

Divulgação do resultado da interposição de recurso até 11/03 

Realização da prova escrita 12/03 

Correção da prova escrita 12 a 17/03 

Período para realização da entrevista 13 a 17/03 

Resultado da seleção de monitoria até 18/03 

Interposição de recurso contra o resultado da seleção de monitoria até 19/03 

Leia-se: 

Inscrição de estudantes para seleção de monitoria 02 a 10/03 

Resultado da inscrição de estudantes para monitoria até 11/03 

Interposição de recurso contra o resultado da inscrição de 

estudantes para monitoria 
até 12/03 

Divulgação do resultado da interposição de recurso até 13/03 

Realização da prova escrita 16/03 

Correção da prova escrita 16 a 18/03 

Período para realização da entrevista 16 a 18/03 

Resultado da seleção de monitoria até 19/03 

Interposição de recurso contra o resultado da seleção de monitoria até 20/03 

Amargosa, 10 de março de 2020.  

 

Adielson Ramos de Cristo 

Gestor de Ensino do Centro de Formação de Professores 

Presidente do Comitê de Monitoria 


