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A Coordenação do Curso de Pedagogia EaD, informa que devido a interrupção do serviço de
internet, irá prorrogar os prazos dos itens do edital mencionados abaixo. A interrupção foi
causada pelo rompimento do cabo de fibra ótica da fornecedora do serviço.
1. Retifica-se
se o item 9.1, que passa a ser considerado como segue e não como constou no edital
N.º 0002/REITORIA/NEAD.
0002/REITORIA/NEAD
O resultado parcial será divulgado dia 04 de fevereiro de 2015, sendo que o período de
solicitação de recursos ocorrerá do dia 05 e 06 de fevereiro de 2015, por meio do e-mail:
e
pedagogia@nead.ufsj.edu.br e as respostas aos recursos ocorrerão no dia 09 de fevereiro de
2015, a partir das 14 horas, com a divulgação de uma lista de classificação final.
2. Retifica-se
se o item 9.2, que passa a ser considerado
considerado como segue e não como constou no edital
N.º 0002/REITORIA/NEAD.
0002/REITORIA/NEAD
A partir da divulgação da lista final de classificação no site http://www.nead.ufsj.edu.br, os
candidatos classificados deverão apresentar, no dia 10 de fevereiro de 2015, a partir da 8 horas
os originais e as cópias dos certificados ou comprovantes dos títulos/experiências na EAD
pontuados conforme o item 7 deste edital. A não comprovação de qualquer um dos itens
relacionados pelo candidato em sua ficha de inscrição on line implicará em sua desclassificação
desc
e consequente convocação dos candidatos subsequentes da listagem de classificação final.

S João del-Rei, 05 de fevereiro de 2015
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