
PRETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL 2020 - EAD. 

O Presidente da Fundação Educacional de Patos de Minas – FEPAM torna públicas as 

retificações, a seguir elencadas, do Edital do Processo de Seleção para Concessão de Bolsa 

Social de Estudo de 2020 (em regime EAD), publicado no site oficial para assuntos sociais 

(http://unissocial.unipam.edu.br/). 
 

 
Alterações: 

 

 

         1) No item 4, onde se lê: 

 

4.2. Para candidatar-se à bolsa social de estudo de que trata este edital o candidato deverá se 

inscrever-se pelo Portal do Aluno (http://www.unipam.edu.br/), no período de 27 de janeiro de 

2020 até às 20 horas e 59 minutos do dia 11 de março de 2020. 

 

4.3. No dia 12 de março de 2020 será divulgada uma pré-classificação não definitiva, ficando 

estabelecido o período de 13 a 18 de março para conferência de informações e requerimentos 

de revisão de informações junto ao setor de atendimento do Bloco A. 

 

2) No item 5, onde se lê: 

 

5.1. O Processo de Seleção de Bolsas Sociais de Estudo compreenderá de 5 (cinco) fases: 

FASE I (análise inicial): a lista dos classificados de cada curso será processada e divulgada no 

dia 19 de março de 2020 a partir das 15 horas pelo site do Unissocial 

(http://unissocial.unipam.edu.br) e pelo Portal do Aluno; 

 

FASE III (entrevista): O candidato deverá obrigatoriamente comparecer com toda 

documentação exigida de acordo com a relação de documentos da seção 8 (estes documentos 

são listados no final do comprovante/ficha de inscrição), em dia, horário e local previamente 

agendado eletronicamente para realizar a entrevista socioeconômica. O candidato que não 

apresentar toda a documentação exigida no ato da entrevista será DESCLASSIFICADO do 

processo de seleção de bolsa social de estudo; 

 

 

Leia-se: 

 

4.2. Para candidatar-se à bolsa social de estudo de que trata este edital o candidato deverá se 

inscrever-se pelo Portal do Aluno (http://www.unipam.edu.br/), no período de 11 de maio de 

2020 até às 20 horas e 59 minutos do dia 22 de maio de 2020. 

 

4.3. No dia 25 de maio de 2020 será divulgada uma pré-classificação não definitiva, ficando 

estabelecido o período de 26 a 27 de maio para conferência de informações e requerimentos de 

revisão de informações junto ao setor de atendimento do Bloco A. 

 

5.1. O Processo de Seleção de Bolsas Sociais de Estudo compreenderá de 5 (cinco) fases: 

FASE I (análise inicial): a lista dos classificados de cada curso será processada e divulgada no 

dia 28 de maio de 2020 a partir das 15 horas pelo site do Unissocial 

(http://unissocial.unipam.edu.br) e pelo Portal do Aluno; 

 

FASE III (entrevista): O candidato deverá obrigatoriamente anexar toda documentação exigida 

de acordo com a relação de documentos da seção 8 (estes documentos são listados no final do 

comprovante/ficha de inscrição), em dia e local previamente agendado eletronicamente para 

realizar a entrevista socioeconômica. O candidato que não anexar toda a documentação exigida 

http://unissocial.unipam.edu.br/)
http://unissocial.unipam.edu.br/)


no ato da entrevista será DESCLASSIFICADO do processo de seleção de bolsa social de 

estudo; 

 

 

 

Publique-se e divulgue-se. 
 
 

Patos de Minas, 08 de maio de 2020. 

 

 

Paulo Vinicius Piva Hartmann 

Presidente do Conselho Curador da FEPAM. 

 

 

 


