EDITAL Nº 47/UNOESC-R/2017
RETIFICAÇÃO

O Reitor da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc, Prof. Aristides
Cimadon, por meio de suas atribuições regimentais e estatuárias, RETIFICA a redação
do Edital nº 47/UNOESC-R/2017, publicado em 28 de junho de 2017, que trata do
processo de inscrição para seleção de Projetos de Empreendimentos Inovadores para a
Pré-incubação na Pré-Incubadora Tecnológica da Unoesc Videira, em Videira/SC, com
alteração de datas e prazos conforme segue:

Onde se lê:
1 – DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições estarão abertas no período de 28/06/2017 a 28/07/2017;
1.2 A inscrição constará do preenchimento de ficha de inscrição própria do formulário
eletrônico disponível no link https://goo.gl/forms/EpBt6wkA3SGXd8uA3 (anexo I);
1.3. Somente será admitida inscrição via internet enviada até as 23h59 do dia
28/07/2017.

Leia-se:
1 – DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições estarão abertas no período de 28/06/2017 a 31/08/2017;
1.2 A inscrição constará do preenchimento de ficha de inscrição própria do formulário
eletrônico disponível no link https://goo.gl/forms/EpBt6wkA3SGXd8uA3 (anexo I);
1.3. Somente será admitida inscrição via internet enviada até as 23h59 do dia
31/08/2017.

Onde se lê:
5 – CRONOGRAMA
5.1. Para efeitos do presente edital, fica estabelecido o seguinte cronograma:
Evento

Data / Período

Publicação do Edital

28/06/2017

Inscrição

28/06/2017 a 28/07/2017

Homologação dos Inscritos

07/08/2017

Resultado e divulgação final dos selecionados

10/08/2017

Prazo para recursos

14/08/2017

Entrega da documentação

16-17/08/2017

Assinatura dos contratos

04/09/2017

Leia-se:
5 – CRONOGRAMA
5.1. Para efeitos do presente edital, fica estabelecido o seguinte cronograma:
Evento

Data / Período

Publicação do Edital

28/06/2017

Inscrição

28/06/2017 a 31/08/2017

Homologação dos Inscritos

06/09/2017

Resultado e divulgação final dos selecionados

15/09/2017

Prazo para recursos

19/09/2017

Entrega da documentação

21 – 22/09/2017

Assinatura dos contratos

02/10/2017

Onde se lê:
6.1.2. O(s) candidato(s) selecionado(s) deverá(ão) apresentar a documentação requerida
e obrigatoriamente ordenada conforme segue, encaminhando ao Núcleo de Inovação
Tecnológica da UnoescVideira, no período de 16/08/2017 a 17/08/2017, no horário das
7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Os documentos devem ser entregues pessoalmente
nos Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, conforme item 2.1, ou via postal, por meio
de SEDEX – Encomenda Expressa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
ECT, ou via e-mail através do endereço diretoriappge.vda@unoesc.edu.br

Leia-se:
6.1.2. O(s) candidato(s) selecionado(s) deverá(ão) apresentar a documentação requerida
e obrigatoriamente ordenada conforme segue, encaminhando ao Núcleo de Inovação
Tecnológica da UnoescVideira, no período de 21/09/2017 a 22/09/2017, no horário das
7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Os documentos devem ser entregues pessoalmente
nos Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, conforme item 2.1, ou via postal, por meio
de SEDEX – Encomenda Expressa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
ECT, ou via e-mail através do endereço diretoriappge.vda@unoesc.edu.br

Onde se lê:
6.1.2.3 Somente serão aceitos os documentos que sejam postados até o último dia do
período de entrega dos documentos, 17/08/2017.

Leia-se:
6.1.2.3 Somente serão aceitos os documentos que sejam postados até o último dia do
período de entrega dos documentos, 22/09/2017.

Onde se lê:
7 – DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1. O resultado da homologação dos inscritos será publicado na internet, página
principal da Unoesc, no site www.unoesc.edu.br, até o dia 07 de agosto de 2017.
7.2. O resultado final dos selecionados será publicado na internet, página principal da
Unoesc, no site <www.unoesc.edu.br>, até o dia 10 de agosto de 2017.

Leia-se:
7 – DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS
7.1. O resultado da homologação dos inscritos será publicado na internet, página
principal da Unoesc, no site www.unoesc.edu.br, até o dia 06 de setembro de 2017.
7.2. O resultado final dos selecionados será publicado na internet, página principal da
Unoesc, no site <www.unoesc.edu.br>, até o dia 15 de setembro de 2017.

Continuam em vigor todos os demais itens do edital original.

Registre-se e Publique-se.
Joaçaba/SC, 24 de julho de 2017.

Prof. Aristides Cimadon,
Reitor da Unoesc

