
EDITAL Nº 02, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018. 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01, DE 12 DE NOVEMBRO DE 

2019. 

A coordenação do curso técnico em serviços jurídicos, no uso de suas atribuições legais 

e estatutárias, por meio da Comissão de Seleção, RESOLVE, por meio deste Edital:  

1. PRORROGAR, até o dia 02 de novembro de 2018, o prazo para inscrição 

Concurso De Fotografias “Natureza transformada: perspectivas de 

sustentabilidade’’  regulamentado pelo edital nº 01, de 12 de novembro de 2018.  

2. Em consequência, RETIFICAR o Edital de Seleção nº 01, de 12 de novembro de 

2019, a fim de alterar as datas do cronograma apresentado e fazer demais ajustes, 

conforme disposto a seguir: 

No item 3.2, onde se lê:  

3.2. O período de inscrição é de 12 de novembro a 18 de novembro de 2019, até às 

23h59.  

Leia-se:  

3.2. O período de inscrição é de 12 de novembro a 02 de dezembro de 2019, até às 

23h59.  

 

No item 5.8, onde se lê:  

5.8 Todas as fotografias serão exposta no campus Avançado Cabedelo Centro, nos dias 

19 e 20 de novembro, no período da tarde, entre as 13:30 e 17:00 horas.  

Leia-se:  

5.8 Todas as fotografias serão exposta no campus Avançado Cabedelo Centro, nos dias 

03 e 04 de dezembro, no período da tarde, entre as 13:30 e 17:00 horas. 

 

No item 5.11, onde se lê:  

5.11 O resultado será divulgado no dia 20 de novembro de 2019. 

Leia-se:  

5.11 O resultado será divulgado no dia 04 de dezembro de 2019. 

 

 

 



No item 5.13, onde se lê:  

5.13 Os ganhadores deverão comparecer ao Campus Avançado Cabedelo Centro, no dia 

20 de  novembro, as 16:30 da tarde, para pegar seus prêmios.  

Leia-se:  

5.13 Os ganhadores deverão comparecer ao Campus Avançado Cabedelo Centro, no dia 

04 de  dezembro, as 16:30 da tarde, para pegar seus prêmios; 

 

 

No item 6, onde se lê:  

DO CRONOGRAMA 

Período de inscrições 

 

12/11/2019 a 18/11/2019 

Exposição das fotografias 

 

19/11/2019 e 20/11/2019 

Resultado final 

 

20/11/2019 

Entrega do prêmio 20/11/2019 

 

Leia-se:  

DO CRONOGRAMA 

Período de inscrições 

 

12/11/2019 a 02/12/2019 

Exposição das fotografias 

 

03/12/2019 e 04/12/2019 

Resultado final 

 

04/12/2019 

Entrega do prêmio 04/12/2019 

 



3. MANTER todas as demais disposições constantes no Edital nº 01, de 12 de 

novembro de 2019, que apresenta normas para Concurso De Fotografias 

“Natureza transformada: perspectivas de sustentabilidade’’ 

 

 

Marcelo Oliveira Serrano Andrade Júnior 

Coordenador do curso Técnico em Serviços Jurídicos 

 


