
 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO (PSENO) - EDITAL Nº 1/2021 

 

CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES SOBRE A PROVA ONLINE 

 

1 - Data da prova: 27/05/2021 

2 - Início da prova: 18h (horário de Brasília) 

3 – Término da prova: 20h  

4- Serão desconsideradas provas enviadas após às 20h do dia 27/05/2021. 

5 - A comissão local do PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO - EDITAL Nº 1/2021 não se responsabiliza por provas não 

recebidas por problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

falhas de sinal de internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores de ordem técnica, por parte do candidato, que impossibilitem o envio da 

prova, considerando as 20h como limite máximo. Sugere-se que o (a) candidato (o) se 

atente ao horário.  

 

6 - Simultamente todos os candidatos (as) receberão a prova online e terão 3h para 

envio da prova.  

 

7 - A prova online será enviada para o e-mail dos candidatos (as) informados no ato da 

inscrição. 

 

8- O texto produzido pelo candidato deverá ser enviado à Comissão Local da respectiva 

Unidade, em formato PDF, através de e-mail, que será definido e informado aos 

candidatos pela referida Comissão no ítem 9. 

 

9 - Os candidatos (as) deverão enviar a prova online para o e-mail 

nae.ituiutaba@uemg.br do "Núcleo de Apoio ao Estudante de Ituiutaba". Serão 

desconsideradas as provas enviadas para outros e-mails e /ou pelo Microsoft Teams.  

 

10 - No corpo do e-mail, que será enviado à Comissão Local, deverá constar: 1) Nome 

do candidato;2) Unidade Acadêmica em que o candidato está matriculado; 3) Vaga para 

qual concorre, 3) Nome do curso;  4)  Se é candidato de Ampla Concorrência (AC) ou 

do Programa de Seleção Socioeconômica de Candidatos (PROCAN). 

 

11 - Os candidatos deverão baixar a prova, respondê-la conforme a proposta e salvar o 

arquivo da seguinte forma : PSENO_Vaga_AC ou PROCAN_nome do candidato. 

 

Exemplo: João Silva irá se candidatar para a vaga 1 e é de Ampla concorrência: 

PSENO_VAGA 1_AC_João Silva. Se  for candidato PROCAN: PSENO_VAGA 1_ 

PROCAN _João Silva. 

 

12 - Ao enviar o e-mail para o endereço nae.ituiutaba@uemg.br no campo Assunto, o 

mailto:nae.ituiutaba@uemg.br
mailto:nae.ituiutaba@uemg.br


 

candidato deverá colocar as mesmas informações que estão salvas no arquivo. Ex.: 

Assunto: PSENO_VAGA 1_AC_João Silva. 

 

13 - Para optar por uma das vagas disponíveis para a UEMG - Unidade Ituiutaba, o 

candidato deverá observar as INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UEMG - Unidade 

Ituiutaba (em anexo). 

 

14- Os textos serão encaminhados para duas professoras que possuem Doutorado em 

Linguística, com experiência em  correção de redações. 

 

15 - Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação. 

16 - Na prova, os critérios de avaliação serão: coerência com o tema proposto, 

objetividade, clareza, organização de ideias e  ortografia. 

17 - A nota de corte para classificação é de 5 (cinco) pontos, que equivale a 50% 

(cinquenta por cento) do total da pontuação. 

18 - Publicação do resultado preliminar: 15/06/2021 no site da UEMG - 

https://www.uemg.br/publicacoes/5894-estagio-nao-obrigatorio-1-2021-publicado-o-

edital 

 

Ituiutaba (MG), 21/05/2021 

 

Professor Elicardo Heber De Almeida Batista 

Presidente da Comissão Local do Processo Seletivo para Estágio Não 

Obrigatório 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade 

Ituiutaba 
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