
Universidade de Brasília 

Secretaria de Comunicação (Secom/UnB) 

Chamada pública de seleção de estudantes  

Projeto de Planejamento e Pré-Produção de Comunicação para os 60 Anos da UnB 

 

A Secretaria de Comunicação da Universidade de Brasília (Secom/UnB), no uso de suas 

atribuições, torna público o Edital de Retificação nº 01 da Chamada pública de seleção para 

o Projeto de Planejamento e Pré-Produção de Comunicação para os 60 Anos da UnB, com 

alterações nos seguintes itens descritos, mantendo inalterados os demais itens da Chamada. 

 

Item 4 

Onde lê-se: 

A inscrição deve ser realizada entre 17/08/2021 e 22/08/2021, via Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), no seguinte caminho: 

 

Leia-se: 

A inscrição deve ser realizada entre 17/08/2021 e 27/08/2021, via Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), no seguinte caminho: 

 

Onde lê-se: 

O resultado da seleção está previsto para 23/08/2021 e será divulgado no endereço 

<https://noticias.unb.br/unb-60-anos-edital-de-comunicacao>. 

 

Leia-se: 

O resultado da seleção está previsto para 27/08/2021 e será divulgado no endereço 

<https://noticias.unb.br/unb-60-anos-edital-de-comunicacao>. 

 

Item 5.1.1 

Onde lê-se: 

5.1.1. Inscrição e apresentação de currículo lattes via Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA/UnB), entre os dias 17/08/2021 e 22/08/2021; 
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Leia-se: 

5.1.1. Inscrição e apresentação de currículo lattes via Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA/UnB), entre os dias 17/08/2021 e 27/08/2021; 

 

Item 5.1.3 

Onde lê-se: 

5.1.3. Preenchimento do Formulário de Perfil do Candidato pelo endereço 

<https://forms.office.com/r/ZWc1drwZww>, entre os dias 17/08/2021 e 22/08/2021. 

 

Leia-se: 

5.1.3. Preenchimento do Formulário de Perfil do Candidato pelo endereço 

<https://forms.office.com/r/ZWc1drwZww>, entre os dias 17/08/2021 e 27/08/2021. 

 

Item 6 

Onde lê-se: 

Etapa Data 

Lançamento da chamada 17/08/2021 

Inscrições via SIGAA e preenchimento do 

Formulário Perfil do Candidato 

17/08/2021 a 22/08/2021 

Resultado da seleção 23/08/2021 

 

Leia-se: 

Etapa Data 

Lançamento da chamada 17/08/2021 

Inscrições via SIGAA e preenchimento do 

Formulário Perfil do Candidato 

17/08/2021 a 27/08/2021 

Resultado da seleção 27/08/2021 

 

Item 7.1 

Onde lê-se: 

1. O resultado da seleção será divulgado no endereço <https://noticias.unb.br/unb-60-anos-

edital-de-comunicacao>, na data provável de 23/08/2021. 

 

Leia-se: 
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1. O resultado da seleção será divulgado no endereço <https://noticias.unb.br/unb-60-anos-

edital-de-comunicacao>, na data provável de 27/08/2021. 
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