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EDITAL N° 02/2022 /FILOSOFIA /UFSC - RETIFICAÇÃO
PROCESSO SELETIVO DE MONITORES

O Chefe do Departamento de Filosofia, no uso de suas atribuições legais, resolve retificar o 
cronograma do Edital 02/FIL/2022, ficando da seguinte forma:

5.1. DAS DATAS DE INSCRIÇÃO
Onde lê-se: As inscrições deverão realizar-se no período compreendido entre os dias 25 a 
27 de abril de 2022. Não serão aceitas inscrições enviadas após as 23h59min do dia 27 de 
abril de 2022.
Leia-se: As inscrições deverão realizar-se no período compreendido entre os dias 25 de 
abril a 03 de maio de 2022. Não serão aceitas inscrições enviadas após as 23h59min do dia 
03 de abril de 2022.
5.3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Onde lê-se:  5.3.2.  As relações  das  inscrições  homologadas  e  não  homologadas  estarão 
disponíveis no endereço eletrônico  http://www.fil.cfh.ufsc.br, no  dia 28 de abril de 2022, 
até às 17h.
5.3.3. O candidato cuja inscrição for indeferida deverá contatar a coordenação do curso até 
o  dia 29 de abril de 2022, prazo no qual poderá interpor recurso, que será julgado pela 
chefia do Departamento de Filosofia até o dia 2 de maio de 2022.
Leia-se:  5.3.2.  As  relações  das  inscrições  homologadas  e  não  homologadas  estarão 
disponíveis no endereço eletrônico http://www.fil.cfh.ufsc.br, no dia 04 de maio de 2022, 
até às 17h.
5.3.3. O candidato cuja inscrição for indeferida deverá contatar a coordenação do curso até 
o 05 de maio de 2022, prazo no qual poderá interpor recurso, que será julgado pela chefia 
do Departamento de Filosofia até o dia 06 de maio de 2022.
6. DA SELEÇÃO DOS MONITORES
Onde lê-se: 6.3 A seleção ocorrerá entre os dias 3 e 4 de maio de 2022.
Leia-se: 6.3 A seleção ocorrerá entre os dias 6 e 9 de maio de 2022.
7. DOS RESULTADOS
Onde  lê-se:  7.1. O  resultado  final  será  divulgado  na  secretaria  do  Departamento  de 
Filosofia e no endereço eletrônico http://www.fil.cfh.ufsc.br até o dia 5 de maio de 2022.
Leia-se: 7.1. O resultado final será divulgado na secretaria do Departamento de Filosofia e 
no endereço eletrônico http://www.fil.cfh.ufsc.br até o dia 10 de maio de 2022.

Florianópolis, 29 de abril de 2022.

___________________________________________
Profa. Milene Consenso Tonetto

Chefe do Departamento de Filosofia – CFH/UFSC
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