
Edital de Anulação das Provas Eletrônicas e de Retificação do 

Edital de Seleção para o Curso de Extensão 

Introdução a Machine Learning e Deep Learning com Python e 

Pytorch 
 

 

1. Anulação das Provas Eletrônicas  

1.1 Devido a erro material na configuração do cronômetro da Plataforma Turing e tendo 

como base o item 9.4 do Edital de Seleção para o Curso de Extensão Introdução a 

Machine Learning e Deep Learning com Python e Pytorch, fica anulada a aplicação das 

Provas Eletrônicas de Domínio Básico de Inglês Técnico e de Capacidade de Raciocínio 

Lógico, realizadas no dia 06/07/2020. 

1.1.1 A pontuação obtida nas Provas Eletrônicas realizadas no dia 06/07/2020, que foram 

anuladas, não será utilizada em hipótese alguma para efeito de seleção. 

1.2 É de responsabilidade do candidato acompanhar as informações no site 

http://brasilmaisia.com.br/. 

1.3 Em caso de dúvida sobre a reaplicação das provas, entrar em contato exclusivamente 

por meio do e-mail brasilmaisia@gmail.com. 

 

2. Retificação do Edital de Seleção para o Curso de Extensão Introdução a Machine 

Learning e Deep Learning com Python e Pytorch 

2.1 Ficam retificados os seguintes itens do Edital de Seleção de que trata o item 2 deste 

Edital que passam a ter a seguinte redação: 

 

4.2.3 Para a demonstração do domínio básico de inglês técnico, os candidatos serão 

submetidos à Prova Eletrônica de Domínio Básico de Inglês Técnico, a ser realizada no 

dia 13/7/2020, com início impreterivelmente às 18h, por meio do endereço eletrônico 

www.brasilmaisia.com.br. 

4.2.4 Para a demonstração da capacidade de raciocínio lógico, os candidatos serão 

submetidos à Prova Eletrônica de Capacidade de Raciocínio Lógico, a ser realizada no 

dia 13/7/2020, com início impreterivelmente às 18h, por meio do endereço eletrônico 

www.brasilmaisia.com.br. 

4.2.5 O conjunto das provas de que tratam os subitens 4.2.3 e 4.2.4 terá duração total de 

25 minutos a contar a partir das 18h do dia 13/7/2020. 

4.2.6 Aos candidatos inscritos, o link que dará acesso às provas será enviado ao e-mail 

cadastrado no momento da inscrição e estará disponível no site  

www.brasilmaisia.com.br, a partir das 12h do dia 13/7/2020. 

7.6 O resultado provisório do processo seletivo será divulgado no site 

www.brasilmaisia.com.br, até 18h do dia 15/7/2020.  

7.7 Será disponibilizado formulário para interposição de recurso contra o resultado 

provisório de que trata o subitem 7.6, exclusivamente no site www.brasilmaisia.com.br, 

no período de 18h do dia 15/7/2020 às 18h do dia 16/7/2020. 
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7.8 O resultado final do processo seletivo será divulgado no site 

www.brasilmaisia.com.br, até 18h do dia 17/7/2020. 

8.1 Os estudantes selecionados ao curso de extensão de acordo com as regras 

estabelecidas no item 7 deverão realizar matrícula no curso no período de 18h do dia 

17/7/2020 às 18h do dia 19/7/2020, por meio exclusivamente do site 

www.brasilmaisia.com.br. 

8.3.1 Na situação apresentada no subitem 8.3, será divulgada nova chamada de 

selecionados, no site www.brasilmaisia.com.br, até 12h do dia 20/7/2020. 

 

3. Outros assuntos. 

3.1 Estão mantidos sem alteração os demais não retificados do Edital de Seleção para o 

Curso de Extensão Introdução a Machine Learning e Deep Learning com Python e 

Pytorch. 
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