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EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 69/2021 - PROECE/UFMS

Re�fica Edital De Divulgação Nº 57/2021-PROECE/UFMS, de 30 de abril de 2021.

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, por intermédio do Pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte
(Proece), torna pública a RETIFICAÇÃO do EDITAL DE DIVULGAÇÃO PROECE/UFMS Nº 57/2021, abertura de inscrições para o preenchimento de
vagas oferecidas pelo Projeto Mercado Escola: Ciência e tecnologia no fortalecimento da agricultura familiar em tempos de pandemia, protocolo
Sigproj nº 81748.822.45350.12062020 - Processo SEI 23104.043172/2019-23.

 

Onde se lê:

4.DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES

4.1.        As inscrições serão realizadas nos dias 9 e 10 de maio de 2021, exclusivamente via formulário no link: 
h�ps://proece.ufms.br/?gf_page=preview&id=530.

4.2. Somente serão consideradas, para fins de seleção, as fichas de inscrição adequadamente preenchidas e recebidas dentro do
período acima.

4.3.   A entrevista remota dos expositores selecionados será realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2021 em horário a ser
divulgado em edital.

 

7. DO RESULTADO

7.1. O resultado do processo de inscrição será publicado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte
(h�ps://proece.sites.ufms.br/) e pelo Programa de Extensão “Projeto Mercado Escola: Ciência e tecnologia no fortalecimento da agricultura
familiar em tempos de pandemia, no dia 13 de maio de 2021.

 

Leia se:

4. DO PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÕES
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4.1.    As inscrições serão realizadas nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2021, exclusivamente via formulário no
link: h�ps://proece.ufms.br/drive-thru/

4.2. Somente serão consideradas, para fins de seleção, as fichas de inscrição adequadamente preenchidas e recebidas dentro do
período acima.

4.3.   A entrevista remota dos expositores selecionados será realizada no dia 14 de maio de 2021 em horário a ser divulgado em
edital.

 

7. DO RESULTADO

7.1. O resultado do processo de inscrição será publicado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte
(h�ps://proece.ufms.br/) e pelo Programa de Extensão “Projeto Mercado Escola: Ciência e tecnologia no fortalecimento da agricultura familiar
em tempos de pandemia, no dia 17 de maio de 2021.

 

Campo Grande, 10 de maio de 2021.

 

MARCELO FERNANDES PEREIRA

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, Pró-Reitor(a), em 10/05/2021, às 14:04, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2562866 e o código CRC B8BFB617.

 

https://proece.ufms.br/drive-thru/
https://proece.ufms.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7232/7233 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.043172/2019-23 SEI nº 2562866


