
 

Brasília, 05 de novembro de 2021. 

 

ERRATA 01 

 

A presente ERRATA é ora levada a efeito, para retificar parcialmente o Edital de 

Seleção Pública nº 017/2021 – Seleção de Profissional de Nível Superior, 

para atuação no âmbito do Projeto “Ações Estratégicas para o Desenvolvimento 

Institucional da Universidade de Brasília – UnB”, cabendo as seguintes 

correções: 

 

Onde se lê: 

6.1. As inscrições serão admitidas somente via internet, no endereço 

eletrônico: www.finatec.org.br, no período entre 17 horas do dia 29 

de outubro de 2021 às 17 horas do dia 05 de novembro de 2021, 

observado o horário oficial de Brasília/DF. Após o horário estipulado 

não será possível concluir a inscrição. 

 

Leia-se:  

6.1. As inscrições serão admitidas somente via internet, no endereço 

eletrônico: www.finatec.org.br, no período entre 17 horas do dia 29 

de outubro de 2021 às 17 horas do dia 12 de novembro de 2021, 

observado o horário oficial de Brasília/DF. Após o horário estipulado 

não será possível concluir a inscrição. 

 

Onde se lê: 

10. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPA DATA 

Periodo de inscrições 29/10/2021 a 05/11/2021 

Avaliação curricular 08/11/2021 e 09/11/2021 

Convocação para realização da entrevista 10/11/2021 

Período de realização da entrevista 11/11/2021 

Resultado preliminar da processo seletivo 12/11/2021 

Período de recurso 15/11/2021 a 17/11/2021 

http://www.finatec.org.br/
http://www.finatec.org.br/


 

Resposta aos recursos Até o dia 22/11/2021 

Resultado Final do Processo Seletivo e convocação Até o dia 23/11/2021 

Entrega de Documentos relacionados no Anexo I 24/11/2021 

 

Leia-se: 

10. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

ETAPA DATA 

Periodo de inscrições 29/10/2021 a 12/11/2021 

Avaliação curricular 16/11/2021 e 17/11/2021 

Convocação para realização da entrevista 18/11/2021 

Período de realização da entrevista 19/11/2021 

Resultado preliminar da processo seletivo 22/11/2021 

Período de recurso 23/11/2021 a 25/11/2021 

Resposta aos recursos Até o dia 30/11/2021 

Resultado Final do Processo Seletivo e convocação Até o dia 03/12/2021 

Entrega de Documentos relacionados no Anexo I 06/11/2021 

  

Comissão de Seleção 

FINATEC 


