
CHAMADA PÚBLICA DPI/PCTec 01/2021 - Processo seletivo de bolsista de pesquisa 
para atuação no projeto “Proposição de estratégias para apoiar a implantação da Política 

de Inovação da Universidade de Brasília: reestruturação dos Núcleos de Tecnologia de 
Informação e de Comunicação do DPI” do Decanato de Pesquisa e Inovação da UnB  

Retificação 01 

 

No item 3.3, onde se lê:  

3.3 A atuação dos/as bolsistas se dará de 18/10/2021 a 17/12/2021.  

Leia-se  

3.3 A atuação dos/as bolsistas dar-se-á de 20/10/2021 a 20/12/2021.   

 

No item 4.1, onde se lê:  

4.1 As inscrições estarão abertas a partir de 29 de setembro até às 23h59 do dia 06 de  

outubro de 2021. 

Leia-se  

4.1 As inscrições estarão abertas a partir de 29 de setembro até às 23h59 do dia 10 de 
outubro de 2021.  
 
No item 6, onde se lê 

6.1 O resultado provisório será divulgado na data provável de 08 de outubro de 2021, no site do 
Decanato de Pesquisa e Inovação (dpi.unb.br). O resultado incluirá os dois alunos selecionados, 
um para cada vaga (comunicação e computação/engenharias), em ordem de classificação, sendo 
a identificação do(a) candidato(a) feita pelo número de matrícula.  

6.2 O prazo para recorrer do resultado provisório será na data provável de 09 e 11 de outubro de 
2021.  

6.4 O resultado final será divulgado na data provável de dia 13 de outubro de 2021, no site do 
Decanato de Pesquisa e Inovação.  

Leia-se  

6.1 O resultado provisório será divulgado na data provável de 13 de outubro de 2021, no site do 
Decanato de Pesquisa e Inovação (dpi.unb.br). O resultado incluirá os dois alunos selecionados, 
um para cada vaga (comunicação e computação/engenharias), em ordem de classificação, sendo 
a identificação do(a) candidato(a) feita pelo número da matrícula.  
  
6.2 O prazo para recorrer do resultado provisório será na data provável de 13 e 14 de outubro de 
2021.   
 



6.4 O resultado final será divulgado na data provável de 15 de outubro de 2021, no site do 
Decanato de Pesquisa e Inovação.   
 
  

Brasília, 07 de outubro de 2021.   
  
 
  

Maria Emília Machado Telles Walter  
Decana de Pesquisa e Inovação  

 

Carlos Alberto Gurgel Veras 
Diretor do Parque Científico e Tecnológico da UnB (PCTec/UnB) 


