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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

EDITAL 03/2021/CAINT/UFOP, DE 22 DE MARÇO DE 2021
BOLSISTA PARA ATIVIDADES DE TRADUÇÃO - VOLUNTÁRIO
RETIFICAÇÃO 02

A Coordenadoria de Assuntos Internacionais torna pública a Retificação 02 do Edital 03/2021/CAINT/UFOP, de
22 de março de 2021, referente à seleção de dois bolsistas de graduação voluntários para apoio às atividades
relativas à tradução, nos itens a seguir descritos, mantendo-se inalterados os demais itens do edital.

1. Onde se lê:
7.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente por e-mail, do dia 22 de março até o dia 04 de abril de 2021, e
deverão ser encaminhadas ao endereço international@ufop.edu.br, com o assunto “Inscrição Bolsista Tradução –
Voluntário”;

Leia-se:
7.1 As inscrições serão recebidas exclusivamente por e-mail, do dia 22 de março até o dia 11 de abril de 2021, e
deverão ser encaminhadas ao endereço international@ufop.edu.br, com o assunto “Inscrição Bolsista Tradução –
Voluntário”;

2. Onde se lê:
8.1 A primeira etapa consistirá na avaliação da documentação enviada pelos candidatos.
8.2 A segunda etapa da seleção será composta de uma prova prática de tradução, que acontecerá no dia 06 de
abril, de maneira remota;
8.2.1 Os candidatos considerados aptos para a prova prática de tradução serão notificados por e-mail no dia
05 de abril de 2021.
8.3 A terceira etapa da seleção será composta de uma entrevista, que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril, de
maneira remota;
8.2.1 Os candidatos considerados aptos para a entrevista serão notificados por e-mail no dia 13 de abril de
2021.
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8.3 O resultado será divulgado no dia 19 de abril de 2021, até às 18h, no endereço eletrônico
http://www.caint.ufop.br.

Leia-se:
8.1 A primeira etapa consistirá na avaliação da documentação enviada pelos candidatos.
8.2 A segunda etapa da seleção será composta de uma prova prática de tradução, que acontecerá no dia 13 de
abril, de maneira remota;
8.2.1 Os candidatos considerados aptos para a prova prática de tradução serão notificados por e-mail no dia
12 de abril de 2021.
8.3 A terceira etapa da seleção será composta de uma entrevista, que acontecerá nos dias 22 e 23 de abril, de
maneira remota;
8.3.1 Os candidatos considerados aptos para a entrevista serão notificados por e-mail no dia 20 de abril de
2021.
8.4 O resultado será divulgado no dia 23 de abril de 2021, até às 18h, no endereço eletrônico
http://www.caint.ufop.br.

3. Onde se lê:
9. CRONOGRAMA
Atividade

Data

Divulgação do edital

22 de março

Período de inscrição no Edital

22 de março a 04 de abril

Período de análise das inscrições e envio de e-mail para convocação
para prova prática

05 de abril

Prova prática

06 de abril, de maneira remota, no
período da tarde

Envio de e-mail para convocação para entrevista

13 de abril

Entrevista

15 e 16 de abril, pela manhã

Divulgação do resultado final

19 de abril
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Reunião de Apresentação

26 de abril, às 15h

Início dos trabalhos

31 de maio

Leia-se:
9. CRONOGRAMA
Atividade

Data

Divulgação do edital

22 de março

Período de inscrição no Edital

22 de março a 11 de abril

Período de análise das inscrições e envio de e-mail para convocação
para prova prática

12 de abril

Prova prática

13 de abril, de maneira remota, no
período da tarde

Envio de e-mail para convocação para entrevista

20 de abril

Entrevista

22 e 23 de abril, pela manhã

Divulgação do resultado final

23 de abril

Reunião de Apresentação

26 de abril, às 15h

Início dos trabalhos

31 de maio

Anderson Antonio Gamarano,
Coordenador de Assuntos Internacionais, em exercício.
Documento assinado eletronicamente por Anderson Antonio Gamarano, COORDENADOR(A) DE
ASSUNTOS INTERNACIONAIS, em 05/04/2021, às 10:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
, informando o código veriﬁcador 0154447 e o código CRC 13D3AF09.

Referência: Processo nº 23109.002381/2021-91
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