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EDITAL Nº EDU/BCE 1/2018 - RETIFICAÇÃO 2/2018

 

PROCESSO Nº 23106.067066/2018-34

 

RETIFICAÇÃO nº 2  DO EDITAL LIVROS DIGITAIS ABERTOS – SELO UNB LIVRE

 

Re�ficar o Edital EDU/BCE 01/2018 de apoio à publicação de livros digitais de acesso
aberto de autoria de professoras e professores do quadro permanente da Universidade
de Brasília (UnB), com o obje�vo de apoiar as a�vidades de ensino, pesquisa e
extensão.

 

ONDE SE LÊ: 

6.2 A proposta deverá conter:

e) declaração de profissional de revisão de língua portuguesa atestando que o
manuscrito foi subme�do à revisão que contemple correção ortográfica e grama�cal,
coesão e coerência textual;

 

LEIA-SE:

6.2 A proposta deverá conter:

e) declaração de profissional de revisão de língua portuguesa, com graduação em
letras ou jornalismo (este úl�mo com experiência comprovada por meio de
currículo), atestando que o manuscrito foi subme�do à revisão que contemple
correção ortográfica e grama�cal, coesão e coerência textual. No caso de profissional
de revisão de com graduação em jornalismo é obrigatório anexar o currículo que
comprove experiência em revisão de língua portuguesa.

 

ONDE SE LÊ:

10. PRAZOS

Lançamento do Edital 15/06/2018
Data-limite para envio de propostas 15/07/2018
Homologação das propostas recebidas 20/07/2018
Resultado preliminar 23/07/2018
Prazo para reconsideração 25/07/2018

Boletim de Atos Oficiais da UnB em
17/07/2018 
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Homologação do resultado final 27/07/2018

 

LEIA-SE 

10. PRAZOS

Lançamento do Edital 15/06/2018
Data-limite para envio de propostas 05/08/2018
Homologação das propostas recebidas 10/08/2018
Resultado preliminar 17/08/2018
Prazo para reconsideração 22/08/2018
Homologação do resultado final 24/08/2018

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite, Diretor(a)
da Biblioteca Central, em 13/07/2018, às 15:27, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Percio Savio Romualdo da Silva,
Administrador(a) da Editora Universidade de Brasília, em 16/07/2018, às 14:58,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria
0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2707242 e o código CRC 4AFFCAE7.

 
Referência: Processo nº 23106.067066/2018-34 SEI nº 2707242


