
   
                  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORES PARA ATUAR NO PROJETO 

“NÚCLEO DE FORMAÇÃO SÓCIO CULTURAL NA ZONA LESTE” 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 25 DE 19/01/2016

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP torna pública a retificação do edital  Nº484 de

18/11/2015 - Edital de Abertura das inscrições destinadas a selecionar recursos humanos para monitor de

curso de extensão do projeto “Núcleo de Formação Sócio Cultural na Zona Leste”.

No item 11 - Da Cláusula de Reserva 

Onde se lê:

11.3 - Interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverão ser requeridos, pessoalmente ou por

procuração pública, e entregues em duas vias (original e cópia) ao Senhor Leonardo Porto – RH – Fap-Unifesp

– Rua Dr. Diogo de Faria, 1087 – 7.º Andar – sala 704 – Vila Clementino/São Paulo/SP, após a publicação dos

resultados, até o dia 23/12/ 2015, no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min (horário

de Brasília). Não há expediente na Fap nos sábados e domingos. Os recursos serão apreciados pela Comissão

de Seleção, que decidirá, soberanamente, pelo deferimento ou indeferimento do mesmo. Não caberá recurso

contra a decisão da Comissão. 

Leia -se: 

11.3 - Interposição de recursos sobre os resultados divulgados deverão ser requeridos, pessoalmente ou por

procuração pública, e entregues em duas vias (original e cópia) na Coordenadoria de Política Cultural, na Pró

Reitoria de Extensão – PROEX da Unifesp – Rua Sena Madureira, 1500 – 2º andar   – Vila Clementino/São

Paulo/SP, após a publicação dos resultados da primeira fase, até o dia 02/02/2016, no horário das 08h00min

às 12h00min e das 14h00min às 16h00min (horário de Brasília). Os recursos serão apreciados pela Comissão

de Seleção, que decidirá, soberanamente, pelo deferimento ou indeferimento do mesmo. Não caberá recurso

contra a decisão da Comissão. 

São Paulo, 19 de janeiro de 2016.
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