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CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO E 

PÓS-GRADUAÇÃO - 002/2021 

RETIFICAÇÃO 001/2021 

Onde se lê: 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.2 O/A estudante interessado/a deverá anexar ao formulário de inscrição o 

currículo vitae, histórico acadêmico e texto dissertativo e encaminhar em único 

documento para o e-mail: divunb@gmail.com , no período compreendido entre 

08h do 22 de setembro de 2021 até às 18 horas do dia 27 de setembro de 2021.  

9. DO RESULTADO  

9.1 O resultado provisório será divulgado no site: http://diversidade.unb.br/ no 

dia 02 de outubro de 2021.  

9.2 O/A candidato/a que desejar interpor recurso contra o resultado provisório 

deverá fazê-lo utilizando o ANEXO II desta Chamada Pública, até às 18 horas 

do dia 03 de outubro de 2021. O recurso deverá ser interposto através do e-mail: 

divunb@gmail.com . 

9.3. O resultado final será divulgado no site: http://diversidade.unb.br/ no dia 05 

de outubro de 2021.  

Leia-se: 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.2 O/A estudante interessado/a deverá anexar ao formulário de inscrição o 

currículo vitae, histórico acadêmico e texto dissertativo e encaminhar em único 

documento para o e-mail: divunb@gmail.com , no período compreendido entre 

08h do 22 de setembro de 2021 até às 23h59 do dia 29 de setembro de 2021.  

9. DO RESULTADO  

9.1 O resultado provisório será divulgado no site: http://diversidade.unb.br/ no 

dia 04 de outubro de 2021.  

9.2 O/A candidato/a que desejar interpor recurso contra o resultado provisório 

deverá fazê-lo utilizando o ANEXO II desta Chamada Pública, até às 18 horas 

do dia 05 de outubro de 2021. O recurso deverá ser interposto através do 

e-mail: divunb@gmail.com . 

9.3. O resultado final será divulgado no site: http://diversidade.unb.br/ no dia 07 

de outubro de 2021.  
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Brasília, 27 de setembro de 2021. 

 Diretoria da Diversidade. 

 

Original Assinado 

 Ileno Izídio da Costa  

Decano de Assuntos Comunitários 


