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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas
Divisão de Idiomas

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A DIVISÃO DE IDIOMAS DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIAS E LÍNGUAS (Netel) DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições legais, torna
pública a presente retificação do Edital nº 75/2021 (protocolo 23006.014822/2021-56) atualizando
a data do período de inscrições do processo seletivo para o Curso de Língua Inglesa Presencial
(Clip) Módulo Intermediário II - excepcionalmente por aulas remotas.

onde se lê:
8. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Período de inscrições

Até 12h00 do dia 13 de agosto de 2021

Seleção dos candidatos e publicação do Até 18h00 do dia 23 de agosto de 2021
resultado
Período de solicitação de recursos por Até 18h00 do dia 24 de agosto de 2021
e-mail
Análise dos recursos e publicação do Até 12h00 do dia 31 de agosto de 2021
resultado final no site do NETEL
Período de chamada para matrícula e De 31 de agosto a 03 de setembro de 2021
confirmação de interesse na vaga por email (após esse período, não confirmado
interesse, os candidatos em lista de espera
serão convocados)
Publicação da lista de espera em ordem de A partir do dia 03 de setembro de 2021
classificação dos candidatos

leia-se:
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco L · 3º andar · Fone: (11) 3356.7651/7652
idiomas.netel@ufabc.edu.br

8. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Período de inscrições

Até 12h00 do dia 17 de agosto de 2021

Seleção dos candidatos e publicação do Até 18h00 do dia 23 de agosto de 2021
resultado
Período de solicitação de recursos por Até 18h00 do dia 24 de agosto de 2021
e-mail
Análise dos recursos e publicação do Até 12h00 do dia 31 de agosto de 2021
resultado final no site do NETEL
Período de chamada para matrícula e De 31 de agosto a 03 de setembro de 2021
confirmação de interesse na vaga por (após esse período, não confirmado interesse,
email
os candidatos em lista de espera serão
convocados)
Publicação da lista de espera em ordem A partir do dia 03 de setembro de 2021
de classificação dos candidatos
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