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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/SELEÇÃO/2021
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS
MODALIDADE EaD/2021
A Coordenação do Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Pessoas da
Universidade Federal de Mato Grosso, atraves da Faculdade de Administração e Ciências
Contábeis, por intermedio da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade
Federal de Mato Grosso – Fundação Uniselva, na forma do Contrato nº 041/FUFMT/2021
firmado com base na Lei nº 8.958/94 e Resolução CD nº 08/2018, torna pública a
RETIFICAÇÃO do valor do curso, período de inscrições e alterações do calendário do
processo seletivo que trata o Edital 001/SELEÇÃO/2021 conforme apresentado
discriminado:

No subitem 9 – DO VALOR
Onde se lê:
O valor total do curso é de R$6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais) e poderá ser
pago em 19 (dezenove) parcelas de R$330,00 (trezentos e trinta reais) mensais, iguais
e sucessivas.
Será concedido desconto de 10% na mensalidade paga até o dia 10 do mês.

Leia-se:
O valor total do curso é de R$5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa reais). Este
valor corresponde à matrícula no valor de R$310,00 (trezentos e dez reais) e o restante
dividido em 18 (dezoito) parcelas de R$310,00 (trezentos e dez reais) mensais, iguais
e sucessivas.
Será concedido o desconto de 10% nas mensalidades pagas antes da data de
vencimento, o referido desconto não é aplicado para o valor da matrícula.

No subitem 15 – Cronograma do Edital
DATAS

DISCRIMINAÇÃO

04/10 à 11/10/2021

Período para as inscrições (candidatos à bolsa)

11/10 à 14/10/2021

Período de seleção (candidatos à bolsa)

04/10 à 26/10/2021

Período para as inscrições (candidatos não bolsistas)

18/10/2021

Publicação do resultado vagas bolsistas

27/10/2021

Publicação do resultado vagas não bolsistas

27/10 à 08/11/2021

Período para as matrículas

11/11 à 12/11/2021

Período para disponibilização dos contratos

16/11/2021

Início das aulas

Os demais itens deste edital permanencem inalterados.

Cuiabá, 20 de outubro de 2021

Profa. Dra. Rosa Almeida Freitas Albuquerque
Coordenador(a) do Curso de Especialização Gestão
Estratégica de Pessoas

