GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UEMG UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Apoio ao Estudante
Processo SEI nº 2350.01.0003980/2021-30
QUINTA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 2/2021 - POLÍTICA DE ACESSO E PERMANÊNCIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LEDOR/ACOMPANHANTE PARA ACESSIBILIDADE

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais – PROEx/UEMG, no uso de suas
atribuições, faz saber aos interessados a quinta retificação do Edital Nº 2/2021, por meio da qual altera-se a
vigência deste processo seletivo.

Onde se lê:
5.1

A duração da bolsa será de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022;

5.2 Os valores serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo as sete
primeiras parcelas pagas no período de 1º de setembro de 2021 a 31 de março de 2022 e as cinco parcelas
seguintes, no período de 1º de abril de 2022 a 31 de agosto de 2022;
13.6 Este Edital terá vigência da data de sua publicação até 31 de agosto de 2022.

Leia-se:
5.1

A duração da bolsa será de 1 de setembro de 2022 a 10 de março de 2023;

5.2 Os valores serão pagos em parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo as sete primeiras
parcelas pagas no período de 1º de setembro de 2021 a 31 de março de 2022, as cinco parcelas seguintes, no
período de 1º de abril de 2022 a 31 de agosto de 2022 e as parcelas finais em 1 de setembro de 2022 a 10 de
março de 2023;
13.6 Este Edital terá vigência da data de sua publicação até 10 de março de 2023.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2022.

Moacyr Laterza Filho
Pró-Reitor de Extensão

Documento assinado eletronicamente por Moacyr Laterza Filho, Pró-Reitor(a), em 10/08/2022, às

11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
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