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A Pró-Reitoria Acadêmica (PROACAD), por meio da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, torna pública as seguintes alterações no processo 
de seleção e de distribuição das bolsas de iniciação científica para o projeto aprovado na CHAMADA 
PÚBLICA FAPESC Nº 06/2019 - Valorização do Carvão Mineral.  
 
1 DAS ALTERAÇÕES 
 
1.1 O item 2 do “DO CRONOGRAMA” dos Editais 102 e 129/2021, passa a vigorar com a seguinte 
prorrogação dos prazos . 
 

2. Do Cronograma 
 

Ações Data 

Inscrição dos candidatos e entrega de documentos para análise do 
perfil socioeconômico (via e-mail bolsascarvaomineral@unesc.net) 

05 a 23/04/2021 

1ª Etapa: Etapa eliminatória: Resultado da análise da documentação 
do perfil socioeconômico 

07/05/2021 

2ª Etapa: Etapa eliminatória: Entrevista para análise de perfil 
socioeconômico (chamada dos candidatos que comprovaram por 
meio de documentação o critério de um salário mínimo e meio (1,5) 
de renda per capita) 

10 e 11/05/2021 

Divulgação preliminar dos classificados da 2ª etapa 13/05/2021 

Prazo interposição de recurso via e-mail 14 e 17/05/2021 

Divulgação final dos classificados para a 3ª etapa 18/05/2021 

3ª etapa: Etapa classificatória - entrevista especifica do coordenador 
do projeto (remota, sendo utilizado o aplicativo Google Meet) 

19 e 20/05/2021 

Divulgação preliminar dos bolsistas selecionados 21/05/2021 

Prazo para interposição de recurso via e-mail 24/05/2021 

Divulgação final dos bolsistas selecionados 25/05/2021 

Início da contratação dos bolsistas a partir de: 26/05/2021 

 
1.2 O subitem 4.1 do item 4 do “DAS INSCRIÇÕES” do Edital 102/2021, passa a vigorar com a 
seguinte prorrogação dos prazos . 
 

4. Das Inscrições 
4.1. As inscrições, com o envio da documentação mencionada no item 4.5, deverão ser 
realizadas até às 23h59min do dia 23 de abril de 2021, de forma eletrônica por meio do e-mail 
bolsascarvaomineral@unesc.net 
 
 
 
 
 

mailto:bolsascarvaomineral@unesc.net


 
 
2 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
2.1 Permanecem inalterados todas as demais condições estabelecidas nos Editais 102 e 129/2021.   

 
 
 
 

Criciúma, 16 de abril de 2021. 
 
 

Prof.ª Dra. Indianara Reynaud Toretti 
Pró-Reitora Acadêmica 

 
 

Prof. Dr. Oscar Rubem Klegues Montedo 
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação  

 
 
 

 


