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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

RETIFICAÇÃO 

Retificação da Portaria 14 de 14/07/2021, publicada no Diário Oficial quinta-feira, 15 de 

julho de 2021, Poder Executivo - Seção I São Paulo, 131 (135) – 77 

Onde se lê: Artigo 1º - ..... a partir das 8hs do dia 26-08- 2021 até às 17hs do dia 27-08-2021, 

quinta e sexta- feira,...” 

Leia-se: Artigo 1º - ..... a partir das 8hs do dia 02-09-2021 até às 17hs do dia 03-09-2021, quinta 

e sexta- feira,...” 

Onde se lê: Artigo 7º - O pedido de inscrição ...... até às 17h do dia 13-08-2021” 

Leia-se: Artigo 7º - O pedido de inscrição ...... até às 17h do dia 23-08-2021” 

Onde se lê: § 3o - O quadro dos(as) ....... , em 16-08- 2021, às 12h. 

Leia-se: § 3º - O quadro dos(as) ....... , em 24-08- 2021, às 12h. 

Onde se lê: “§ 4º - Recursos ....... até às 16h do dia 18-08- 2021.” 

Leia-se: “§ 4º - Recursos ....... até às 16h do dia 26-08- 2021.” 

 

Onde se lê: A decisão será divulgada na página da Unidade, até às 17h do dia 20-08-2021. 

Leia-se: A decisão será divulgada na página da Unidade, até às 17h do dia 30-08-2021. 

Onde se lê: Artigo 8o - ..............., no dia 25-08-2021, em seu e-mail, ...” 

Leia-se: Artigo 8o - ..............., no dia 01-09-2021, em seu e-mail, ...” 

Onde se lê: Artigo 10 - A totalização dos votos ..., no dia 30-08-2021, às 16h.” 

Leia-se: “Artigo 10 - A totalização dos votos ..., no dia 06-09-2021, às 16h.” 

Onde se lê: Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste artigo ...., até às 17h do 

dia 02-09-2021, e será decidido pelo Diretor. 

Leia-se: Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste artigo ...., até às 17h do dia 

10-09-2021, e será decidido pelo Diretor. 


