
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 
ADITIVO I AO EDITAL 02/2016/PROEX 

 
 

 SELEÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO PARA FOMENTO ATRAVÉS DO 
PROGRAMA DE BOLSA DE EXTENSÃO – 2016  

 

 
O Pró-Reitor de Extensão, no uso de suas atribuições legais resolve 

RETIFICAR o Edital 02/2016/PROEX, através do Aditivo I: 
Em relação aos requisitos necessários aos candidatos, presentes do item 

3.1, onde se lê: "VII. Ter índice de reprovação médio por nota inferior à 20% da sua 
carga horária total no histórico escolar;", leia-se: "VII. Ter índices de reprovação médio por 

falta e nota inferiores a 20% da sua carga horária total no histórico escolar." . 
No item 4.1.2, onde se lê: “Angélica Almeida de Oliveira”, leia-se: “Angélica 

Almeida de Sousa”.  
Em relação ao período de inscrição que consta no item 5.1, onde se lê: “no 

período de 04 a 12 de fevereiro de 2015”, leia-se: “no período de 04 a 12 de fevereiro 

de 2016”. 
No item “8. Calendário“, onde se lê: 

 
ETAPA PRAZOS 

Divulgação do Edital 04 de fevereiro de 2016 
Período de inscrição De 04 a 12 de fevereiro de 2015 
Avaliação dos documentos (1ª. Etapa) e divulgação do 
resultado 

15 de fevereiro de 2015 

Entrevistas (2ª.Etapa) 17 de fevereiro de 2015 
Divulgação do Resultado 18 de fevereiro de 2015 
Assinatura do Termo de Compromisso e entrega à PROEX 
da documentação do(s) bolsista(s) selecionado(s) 

19 de fevereiro de 2015 

 
Leia-se: 
 

 
ETAPA PRAZOS 

Divulgação do Edital 04 de fevereiro de 2016 



Período de inscrição De 04 a 12 de fevereiro de 2016 
Avaliação dos documentos (1ª. Etapa) e divulgação do 
resultado 

15 de fevereiro de 2016 

Entrevistas (2ª.Etapa) 17 de fevereiro de 2016 
Divulgação do Resultado 18 de fevereiro de 2016 
Assinatura do Termo de Compromisso e entrega à PROEX 
da documentação do(s) bolsista(s) selecionado(s) 

19 de fevereiro de 2016 

 

Os demais itens permanecem inalterados. 
 
 
 
ATENÇÃO: A CÓPIA ASSINADA ENCONTRA-SE NA PRÓ-REITORIA DE 
EXTENSÃO. 

 
 
 
 
 

Juazeiro do Norte, 11 de fevereiro de 2016. 


