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ERRATA 001/2017 AO EDITAL Nº 001/2017 –  

CONCURSO PARA ESCOLHA DE TRABALHO ARTÍSTICO 

 

(Processo Administrativo n° 1289/2017) 

 

Através da Errata 001/2017 ao Concurso Público – Edital 001/2017, para ESCOLHA E 

DIVULGAÇÃO DE TRABALHO ARTÍSTICO – HINO OFICIAL DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS, retifica os itens 5.1 (Horário de Inscrições); 5.4 

e 6.4 do Edital Primitivo, passando a vigorar com a seguinte redação: 

  

I – ONDE SE LÊ: (Edital) 

5.1 - As inscrições são gratuitas e individuais e poderão ser realizadas no período de 

02/10/2017 a 21/10/2017, das 7h às 22h, na recepção da Unidade I da Unifimes, da 

seguinte forma: 

LEIA-SE: 

5.1 - As inscrições são gratuitas e individuais e poderão ser realizadas no período de 

02/10/2017 a 21/10/2017, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados das 

7h às 12h, na recepção da Unidade I da Unifimes, da seguinte forma: 

 

II – ONDE SE LÊ: (Edital) 

5.4 - O material entregue pelo candidato que não for selecionado ficará à disposição dos 

compositores por até 30 (trinta) dias, na recepção da Unifimes, a partir do término do 

Concurso, sendo que, vencido este prazo, o referido material será descartado.  

LEIA-SE: 

5.4 - O material entregue pelo candidato que não for selecionado ficará à disposição dos 

compositores por até 30 (trinta) dias, na recepção da Unifimes, a partir do término do 
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Concurso, sendo que, vencido este prazo, o referido material será encaminhado à 

Biblioteca da Unidade I da FIMES.  

III – ONDE SE LÊ: (Anexo I – Termo de Referência) 

6.4 - O material entregue pelo candidato que não for selecionado ficará à disposição dos 

compositores por até 30 (trinta) dias, na recepção da Unifimes, a partir do término do 

Concurso, sendo que, vencido este prazo, o referido material será descartado.  

LEIA-SE: 

6.4 - O material entregue pelo candidato que não for selecionado ficará à disposição dos 

compositores por até 30 (trinta) dias, na recepção da Unifimes, a partir do término do 

Concurso, sendo que, vencido este prazo, o referido material encaminhado à Biblioteca 

da Unidade I da FIMES.  

Mineiros/GO, 19 de setembro de 2017. 

 

Ita de Fátima Dias Silva 

Diretora Geral da FIMES 

  

 

 

 


