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EDITAL N° 02/2016 – NIT
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2016 – SELEÇÃO PARA ESTÁGIO
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio do seu Núcleo de
Inovação e Transferência de Tecnologias (NIT) torna pública a retificação do Edital nº
01/2016, para seleção de candidatos a vaga de estágio curricular não obrigatório, de acordo
com os termos a seguir.
1. DAS RETIFICAÇÕES
1.1. Onde se lê:
2.1. O candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos:
a) estar regularmente matriculado e frequente em algum dos seguintes cursos de
graduação: Direito, Economia ou Administração da Universidade Federal do Tocantins do
Campus Universitário de Palmas;
1.2. Leia-se:
2.1. O candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos:
a) estar regularmente matriculado e frequente em algum dos seguintes cursos de
graduação: Direito, Economia, Administração ou Ciências Contábeis do Câmpus da
UFT em Palmas;
1.3. Onde se lê
3.1. Documentos necessários para inscrição, a serem entregues no setor responsável pela seleção:
a) Currículo Lattes, devidamente atualizado por meio da plataforma Lattes do CNPq,
constando dados pessoais (endereço, telefone e correio eletrônico), bem como todas as
atividades profissionais e acadêmicas já exercidas até a presente data de divulgação deste
edital;
1.4. Leia-se:
3.1. Documentos necessários para inscrição, a serem entregues no setor responsável pela seleção:
a) Currículo Lattes, devidamente atualizado por meio da plataforma Lattes do CNPq,
(http://lattes.cnpq.br/) constando dados pessoais (endereço, telefone e correio eletrônico),
bem como todas as atividades profissionais e acadêmicas já exercidas até a presente data de
divulgação deste edital; (quaisquer dúvidas no cadastramento do Currículo Lattes
procurar o NIT);
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