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EDITAL ARII n. 08/2020  
 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

PUBLIC INTERNATIONAL LAW 2021 – VIRTUAL EXPERIENCE  

– BOLSA INTEGRAL –  

 

 
RETIFICAÇÃO 

 
 
 
O Edital ARII n. 08/2020 – Processo de Seleção Public International Law 2021 – Virtual Experience (Bolsa 
Integral) é retificado, na presente data, conforme abaixo:  
 
 
1. Onde se lê : 

 
 

6. Envio dos documentos para inscrição 

Os documentos deverão ser enviados por e-mail, observando-se as seguintes instruções:  

▪ Envio: até as 16h do dia 16/12/2020; 

▪ Endereço eletrônico: dci-arii@pucsp.br; 

▪ Em “Assunto”/”Subject”, digitar “Inscrição Edital ARII 08/2020 – Nome do candidato”;  

▪ Anexar: arquivo .pdf único, colorido, com os documentos na ordem indicada no item 6;   

▪ A ARII verificará os documentos de cada candidato e, até as 18h do dia 17/12/2020, enviará 
resposta confirmando ou não a inscrição no processo de pré-seleção. Estarão habilitados a este 
processo apenas candidatos que contemplarem os itens 4 e 5. 

 

Leia-se: 

 

6. Envio dos documentos para inscrição 

Os documentos deverão ser enviados por e-mail, observando-se as seguintes instruções:  

▪ Envio: até as 12h do dia 21/12/2020; 

▪ Endereço eletrônico: dci-arii@pucsp.br; 

▪ Em “Assunto”/”Subject”, digitar “Inscrição Edital ARII 08/2020 – Nome do candidato”;  

▪ Anexar: arquivo .pdf único, colorido, com os documentos na ordem indicada no item 6;   

▪ A ARII verificará os documentos de cada candidato e, até as 18h do dia 21/12/2020, enviará 
resposta confirmando ou não a inscrição no processo de pré-seleção. Estarão habilitados a este 
processo apenas candidatos que contemplarem os itens 4 e 5. 
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2. Onde se lê :  

 

8.   Calendário do processo de seleção 

Etapa Período 

Inscrições (envio dos documentos – item 5) 
Até 16/12/20 

Horário limite: 16:00 (horário de Brasília) 

Divulgação dos convocados para a 2ª fase (entrevista) 18/12/20 

Entrevistas (horário a ser agendado com os candidatos) 21/12/20 

Divulgação do candidato selecionado 22/12/20 

 
 
lee 
 
 
 

Leia-se : 

 

8.   Calendário do processo de seleção 

Etapa Período 

Inscrições (envio dos documentos – item 5) 
Até 21/12/20 

Horário limite: 12:00 (horário de Brasília) 

Divulgação dos convocados para a 2ª fase (entrevista) 22/12/20 (manhã) 

Entrevistas (horário a ser agendado com os candidatos) 22/12/20 (tarde) 

Divulgação do candidato selecionado 23/12/20 

 

 
 

3. As demais disposições constantes do Edital ARII 08/2020 permanecem inalteradas. 
  

 
 

 
 

São Paulo, 16 de dezembro de 2020. 
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