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Onde se lê no item   3.3. Documentos Exigidos:  

3.3.1. Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá apresentar todos os documentos a
seguir:
3.3.1  f)  Resultado válido do teste ANPAD. Para efeitos  deste  (teste  ANPAD) serão aceitos
apenas os testes realizados a partir da Edição  de março de 2019 até a edição de novembro de
2020. Para os candidatos que possuem mais de um resultado de Teste ANPAD será considerado
apenas aquele com a maior nota no resultado geral  do referido teste,  independentemente das
demais notas.  Caso o candidato queira que o resultado da edição de novembro de 2020 seja
considerado no processo seletivo, deverá apresentar a  confirmação de inscrição para a  citada
edição em conjunto com os demais documentos solicitados neste item. 

Leia-se no item   3.3. Documentos Exigidos:  
 
3.3.1. Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá apresentar todos os documentos a
seguir:
3.3.1  f)  Resultado válido do teste ANPAD. Para efeitos  deste  (teste  ANPAD) serão aceitos
apenas os testes realizados a partir da Edição  de março de 2019 até a edição de novembro de
2020. Para os candidatos que possuem mais de um resultado de Teste ANPAD será considerado
apenas aquele com a maior nota no resultado geral  do referido teste,  independentemente das
demais notas.  Caso o candidato queira que o resultado da edição de novembro de 2020 seja
considerado no processo seletivo, deverá apresentar a  confirmação de inscrição para a  citada
edição em conjunto com os demais documentos solicitados neste  item.  A modalidade a ser
escolhida no ato da inscrição para o Teste Anpad é “Orientação Acadêmica”.
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