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EDITAL 02/DEACEC/EXTENSÃO/2022 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE AÇÕES DE EXTENSÃO  PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ANO 
DE 2022 

 
RETIFICAÇÃO DOS RESQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE DO PROPONENTE DOCENTE 

 
A Diretoria de Extensão, Assuntos Comunitários, Estudantis e Culturais do Centro Universitário de 
Mineiros - UNIFIMES, de Mineiros, Goiás, no uso de suas atribuições regimentais e para que cumpra 
os efeitos legais, RETIFICA os requisitos para elegibilidade do proponente docente, alterando o item 
4.1.1.1 letra “a” e adicionando o item 4.1.1.1.2 letras “a” a “d”. 
 
 
4 DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES 
 
[...] 
 
4.1.1.1 São requisitos para elegibilidade do proponente docente: 

a) Ser docente da UNIFIMES - especialista, mestre ou doutor; 
b) Não possuir inadimplência com as Diretorias de Ensino, de Pesquisa e de Extensão no que 

toca à entrega de relatórios e prestação periódica de contas das ações vinculados à editais 
anteriores bem como às suas obrigações como docente. 

c) Ter seu Currículo Lattes atualizado nos últimos 180 dias, considerando o último prazo para 
submissão da proposta. 

 
4.1.1.1.2 Os docentes com contrato temporário poderão participar deste Edital desde que 
observados os seguintes elementos: 

a) A ação de extensão não pode ultrapassar o tempo previsto de contrato temporário; 
b) É necessário prestar contas do projeto caso o contrato seja interrompido; 
c) Em caso de um contrato interrompido antes do prazo o projeto aprovado não gera vínculo 
para manutenção do contrato; 
d) Após o final do contrato ou interrupção do contrato outro servidor da Unifimes poderá 
seguir com projeto caso tenha interesse. 
 

 
Mineiros - GO, 23 de maio de 2022. 
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