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Onde se Lê:

6.1.2. Etapa 2: Prova escrita. Serão convocados para prova escrita os candidatos aprovados na Etapa 1. A
Etapa 2 terá caráter classificatório e será realizada de forma on-line pela plataforma Zoom, na data prevista
no cronograma, conforme item 9. 6.2. O resultado provisório da 1ª etapa do processo de seleção será
divulgado na data prevista no cronograma, conforme item 9, no site www.face.unb.br. Os itens a serem
exigidos na prova escrita serão conforme o item 10.

7.2. Etapa 2 – Prova escrita – A prova escrita será realizada no dia 31/05, às 10h, através da plataforma
Aprender 3, em que o candidato deverá responder 2 (duas) questões dissertativas propostas, de modo que
deverá enviar as respostas até às 12h. Para isso, o candidato deve se cadastrar na plataforma, inscrevendo-se
na turma “ECO0019 - Introdução à Economia - Turmas A a P - 2021/2 “, com a chave “IntroecoZ“. Na aba
avaliações, haverá uma atividade “Seleção Monitoria 2022.1” exclusiva para os inscritos.

 

9 Cronograma

Datas Eventos
24/05/2022 a
30/05/2022 Período de inscrição

30/05/2022 Convocação por e-mail dos inscritos aprovados na primeira fase para a segunda etapa
(prova escrita)

01/06/2022 Etapa 2 – Prova escrita

03/06/2022 Publicação dos resultados da pontuação final total e convocação para preenchimento das
vagas

 

 

Leia-a se:

6.1.2. Etapa 2: Prova escrita. Serão convocados para prova escrita os candidatos aprovados na Etapa 1. A
Etapa 2 terá caráter classificatório e será realizada de forma on-line pelo Aprender 3 na data prevista no
cronograma, conforme item 9. O resultado final do processo de seleção será divulgado na data prevista no
cronograma, conforme item 9, no site www.face.unb.br. Os itens a serem exigidos na prova escrita serão
conforme o item 7.2.

7.2. Etapa 2 – Prova escrita – A prova escrita será realizada no dia 01/06, às 10h, através da plataforma
Aprender 3, em que o candidato deverá responder 2 (duas) questões dissertativas propostas, de modo que
deverá enviar as respostas até às 12h. Para isso, o candidato deve se cadastrar na plataforma, inscrevendo-se
na turma “ECO0019 - Introdução à Economia - Turmas A a P - 2021/2 “, com a chave “IntroecoZ“. Na aba
avaliações, haverá uma atividade “Seleção Monitoria 2022.1” exclusiva para os inscritos.

 

Datas Eventos
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24/05/2022 a
30/05/2022

Período de inscrição

31/05/2022 Convocação por e-mail dos inscritos aprovados na primeira fase para a segunda etapa
(prova escrita)

01/06/2022 Etapa 2 – Prova escrita

03/06/2022 Publicação dos resultados da pontuação final total e convocação para preenchimento das
vagas
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