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EDITAL N° 029/2018 - COORD/TED-UFRR-SNJ - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNOS DAS MODALIDADES
DE ARTES MARCIAIS DO PROJETO PRÓ-ATLETA.
BOA VISTA-RR, 23 DE NOVEMBRO DE 2018.
Retificação do edital de abertura de inscrições para seleção
de alunos das modalidades de artes marciais do Projeto Próatleta - vinculado ao Termo de Execução Descentralizada n°
03/2017 - SNJ/SEGOV/PR, celebrado entre esta IFES e a
Secretaria Nacional de Juventude.
O Coordenador Geral do Termo de Execução Descentralizada (COORD/TED-UFRRSNJ), nomeado pela Resolução n° 003/2018 - CEXT/CEPE, de 19 de Fevereiro de 2018,
no uso de suas atribuições, fundamentado pelo plano de trabalho relativo ao Termo de
Execução Descentralizada n° 03/2017 - SNJ/SEGOV/PR, que dispõe sobre o programa
de extensão “Gerenciamento de ações e mecanismos para garantia de acesso aos
direitos previstos no Estatuto da Juventude via Universidade Federal de Roraima”,
celebrado entre esta IFES e a Secretaria Nacional de Juventude - SNJ, torna pública a
retificação do edital de abertura de inscrições para seleção de alunos das modalidades
de artes marciais do Projeto Pró-atleta, na forma das condições e critérios a seguir.
Onde se lê:
1. DA INSCRIÇÃO
1.1. A inscrição será realizada dos dias 20 de Novembro de 2018 até às 23h59min
do dia 25 de Novembro de 2018, pelo e-mail snj@ufrr.br.
1.2. Após o término do prazo da inscrição, não será permitida a alteração no
preenchimento do formulário, assim como do envio de documentação complementar.
Leia-se:
1. DA INSCRIÇÃO
1.1. A inscrição será realizada no dia 20 de Novembro de 2018 até às 23h59min do
dia 28 de Novembro de 2018, pelo e-mail snj@ufrr.br.
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1.2. Após o término do prazo de inscrições, o projeto continuará recebendo novos
inscritos, que formarão cadastro de reserva e serão chamados de acordo com a
disponibilidade de vagas.
Onde se lê:
ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
DESCRIÇÃO

DATA

Publicação do edital

16/11/2018

Período para impugnação do

19/11/2018

edital
Publicação do Edital final e

20/11/2018 a 25/11/2018

abertura das inscrições
Homologação preliminar das

26/11/2018

inscrições
Período para interposição de
recursos contra a homologação

27/11/2018

preliminar das inscrições
Resultado final

28/11/2018

Início das atividades

03/12/2018
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Leia-se:
ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
DESCRIÇÃO

DATA

Publicação do edital

16/11/2018

Período para impugnação do

19/11/2018

edital
Publicação do Edital final

20/11/2018

Inscrições

20/11/2018 a 02/12/2018

Homologação preliminar das

03/12/2018

inscrições
Período para interposição de
recursos contra a homologação

04/12/2018

preliminar das inscrições
Resultado final

05/12/2018

Início das atividades

06/12/2018

Período de inscrições para o
Cadastro de reserva

06/12/2018 a 06/05/2019

Prof. Dr. Roberto Câmara de Araújo
Coordenador Geral

