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RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO DE BOLSISTAS ACADÊMICOS EDITAL 07/2017 
 

ETAPA- TESTE PRÁTICO E CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA 
 

CONVÊNIO Nº019/2016 PROEXT/MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO E CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG 

 
A CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovação), órgão de apoio à Fundação UnirG, em ação conjunta com a 
PROPESQ (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação), torna pública a  retificação do resultado da primeira etapa 
da seleção do  processo  seletivo  para  acadêmico  bolsista do Projeto “PROEXT/MEC e  convoca para 
realização da entrevista. 
 

Onde se lê: 

Os candidatos listados abaixo, concluíram o teste prático e estão convocados a comparecerem para a 
entrevista, que será eliminatória e realizada somente no dia 08 de novembro de 2017, no local e 
horário abaixo: 
Observações: 

1. O candidato deverá comparecer com 10 minutos de antecedência ao local da seleção; 
2. A entrevista será realizada por ordem de chegada; 
3. O resultado final da seleção será publicado em 13 de novembro de 2017 no site 

www.unirg.edu.br,  

 
Leia-se: 

Os candidatos listados abaixo, concluíram o teste prático e estão convocados a comparecerem para a 
entrevista, que será eliminatória e realizada somente no dia 13 de novembro de 2017, no local e 
horário abaixo: 
Observações: 

1. O candidato deverá comparecer com 10 minutos de antecedência ao local da seleção; 
2. A entrevista será realizada por ordem de chegada; 
3. O resultado final da seleção será publicado em 16 de novembro de 2017 no site 

www.unirg.edu.br,  

 
Projeto Curso Acadêmicos Local e Horário da Entrevista 

MROSC 
Ciências 
Contábeis 
 

Wenne Kelly de Oliveira Paz 

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPESQ) 

Av. Pará, quadra 20, lote 01 nº 2432 - 

Waldir Lins II 

14:30 horas 

 
Os demais itens do referido edital permanecem inalterados. 
 
 

Gurupi, 13 de novembro de 2017. 
 

Dr. Marcos Gontijo da Silva 
Pró-Reitor de e Pesquisa e Pós-Graduação 
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