Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PRAE
PRORROGAÇÃO AO EDITAL Nº 01/2016, DE 1º DE JUNHO DE 2.016

A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve:
Prorrogar a data de inscrições do Edital nº 01, de 01 de junho de 2016, publicado
na página oficial da Prae, na Seção V – Das Inscrições, subseções 5.1 e 5.2:
Onde se lê: “5.1 – Período: 01 de junho a 01 de julho de 2016.”
Leia – se: “5.1. Período: 01 de junho a 10 de julho.”
Onde se lê: “5.2 – As inscrições serão recebidas exclusivamente pelo endereço
eletrônico procultura2016@gmail.com, no período entre 08 horas do dia 01 de
junho de 2016 até às 23 horas e 59 minutos do dia 01 de julho de 2016, observado
o horário oficial de Brasília (DF).”.
Leia –se: “5.2 – As inscrições serão recebidas exclusivamente pelo endereço
eletrônico procultura2016@gmail.com, no período entre 08 horas do dia 01 de
junho de 2016 até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de julho de 2.016,
observado o horário oficial de Brasília (DF).”.
Além disso, é prorrogada a data para divulgação do resultado, presente na Seção
VII – Da Publicação dos Resultados, subseção 7.1:
Onde se lê: “7.1 – O resultado da seleção está previsto para ser publicado no
endereço eletrônico da PRAE http://prae.unifesp.br em 01 de agosto de 2.016.”
Leia – se: “7.1 – O resultado da seleção está previsto para ser publicado no
endereço eletrônico da PRAE http://prae.unifesp.br em 15 de agosto de 2.016.”
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