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PRÓ-REITORIA DE EXTENSAO E ASSUNTOS COMUNITARIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE DARCY RIBIERO 
EDITAL RETIFICADOR PBEX 2020 

 

Em função da impossibilidade de realização de entrevistas presenciais, devido a COVID-19, a Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro, RETIFICA o EDITAL PBEX 2020, em parte, para a seleção dos candidatos a 

bolsistas.  
 

 

EDITAL DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PBEX 2020- PROCESSO SELETIVO 
A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, resolve retificar, em parte, o Edital PBEX 2020, de 13 de 
novembro de 2019, publicado no DOERJ n° 216, de 13 de novembro de 2019, conforme a seguir: 
 

Onde se lê no item 1.7: “Este Edital acontecerá em duas etapas. Primeira Etapa: Seleção de propostas de 
projetos e programas; Segunda Etapa: Seleção de candidatos a bolsistas. Na primeira etapa, a PROEX 
receberá propostas de Programas e Projetos para apreciação dos avaliadores Ad hoc contendo todas as 
informações e demandas de bolsas. As demandas de bolsas dos projetos/programas apresentados deverão 
atender às condições estabelecidas no presente edital e serem detalhadas no Formulário 01. Os 
projetos/programas contemplados na primeira etapa deste edital permanecerão inalterados até o final da 
vigência do mesmo. Na segunda etapa, os candidatos a bolsistas farão inscrição através do Sistema de 
Bolsas (SISPBEX). O link do sistema para inscrições estará disponível no site da UENF a partir de 02/03/20 
e as Coordenações de Extensão de cada Centro - COOEX realizarão a seleção dos mesmos”.  
Leia-se: Este Edital acontecerá em duas etapas. Primeira Etapa: Seleção de propostas de projetos e 
programas; Segunda Etapa: Seleção de candidatos a bolsistas. Na primeira etapa, a PROEX receberá 
propostas de Programas e Projetos para apreciação dos avaliadores Ad hoc contendo todas as informações 
e demandas de bolsas. As demandas de bolsas dos projetos/programas apresentados deverão atender às 
condições estabelecidas no presente edital e serem detalhadas no Formulário 01. Os projetos/programas 
contemplados na primeira etapa deste edital permanecerão inalterados até o final da vigência do mesmo, 
com complementação de atividades remotas, enquanto perdurar o período de excepcionalidade da 
pandemia da COVID-19. Na segunda etapa, os candidatos a bolsistas farão inscrição através do Sistema de 
Bolsas (SISPBEX). O link do sistema para inscrições estará disponível no site da UENF a partir de 02/03/20 
e as Coordenações de Extensão de cada Centro - COOEX realizarão a seleção dos mesmos.  
 
Onde se lê no item 13.1.3: “Os candidatos classificados após a análise da documentação apresentada 
serão entrevistados, presencialmente, observando a data conforme descrito neste edital”.   
Leia-se: “Os candidatos classificados após a análise da documentação apresentada serão entrevistados 
através de videoconferência por WhatsApp”. 
Onde se lê no item 13.1.5: “As entrevistas serão realizadas em salas previamente estabelecidas pela 
COOEX de cada Centro, na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, localizada na Av. 
Alberto Lamego, 2000, Horto, Campos dos Goytacazes, RJ.”  
Leia-se: “As entrevistas serão realizadas através de videoconferência pelo WhatsApp”. 
Onde se lê no item 13.2.3: “Os candidatos classificados após a análise da documentação apresentada 
serão entrevistados, presencialmente, observando a data conforme descrito neste edital”. 
 Leia-se: “Os candidatos classificados após a análise da documentação apresentada serão entrevistados 
através de videoconferência por WhatsApp”: 
 Onde se lê no item 13.2.5: “As entrevistas serão realizadas em salas previamente estabelecidas pela 
COOEX de cada Centro, na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, localizada na Av. 
Alberto Lamego, 2000, Horto, Campos dos Goytacazes, RJ.”  
Leia-se: “As entrevistas serão realizadas através de videoconferência pelo WhatsApp”. 
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CRONOGRAMA – SEGUNDA ETAPA 

 

 
ATIVIDADES/ETAPAS PERÍODO 

  
Divulgação, pela PROEX, do Edital Retificador e  
listagem de classificados para entrevista. 

  
 08 de julho de 2020. 

Onde se lê: Divulgação, pela PROEX, da 
Chamada para Entrevistas, na página da UENF. 
 
Leia-se: Divulgaçao das entrevistas por video 
conferencia, na página da UENF.  

26 de março de 2020 
 
 
10 a 12 de julho de 2020 

Onde se lê: Realização de Entrevistas 
 
Leia-se: Avaliação e seleção dos candidatos a 
bolsistas pelas bancas através de video 
conferência. 

30 de março a 09 de abril de 2020 
 
 
13 a 17 e 20 a 22 de julho de 2020 

Onde se lê: Envio dos resultados da seleção de 
bolsistas à PROEX. 
 
Leia-se: Envio dos resultados da seleção de 
bolsistas à PROEX. 

 
27 a 30 de abril de 2020 
 
 
24 de julho de 2020 

Onde se lê: Divulgação, pela PROEX, da listagem 
de bolsistas aprovados pelas bancas de avaliação 
para implementação das bolsas. 
  
Leia-se: Divulgação, pela PROEX, da listagem de 
bolsistas aprovados pelas bancas de avaliação 
para implementação das bolsas. 

 
14 de maio de 2020 
 
 
 
 
27 de julho de 2020 

Onde se lê: Comparecimento a 
PROEX para entrega dos documentos 
dos bolsistas aprovados. 
 
Leia-se: Envio de cópia do cartão de 
Conta Corrente no Bradesco ou cópia 
do Termo de Abertura da conta, por e-
mail pbexproex@uenf.br. 
Candidatos da Lista de Aprovados 

 
 
18 a 22 de maio de 2020 
 
 
 
27 a 31 de julho de 2020 

Onde se lê: Contratação 
 
Leia-se: Contratação 

  01 de junho de 2020 
 
01 de agosto de 2020 
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