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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 165/2022

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL  Nº 150/2022

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, re�fica o Edital de Abertura nº 150/2022, publicado no DOU de
17/05/2022, em relação aos itens 3, 3.4, 5 e 6,  referente à realização do Processo Sele�vo Simplificado
des�nado a selecionar candidatos para o cargo de Professor Subs�tuto da Fundação Universidade Federal
do Pampa.

 

Onde se lê:

(...)

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. O período de inscrições será de 17/05/2022 a 23/05/2022.

3.1.1. Prazo final para pagamento da taxa de inscrição: 24/05/2022.

(...)

3.4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

3.4.1. Os candidatos que pretendem solicitar isenção da taxa de inscrição deverão fazê-lo até o
dia 19/05/2022, nos termos do item 4.4 do Edital de Condições Gerais nº 224/2016.

3.4.2. O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgado no dia 20/05/2022, no
endereço eletrônico h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/;

3.4.3. Cabe recurso administra�vo contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição,
conforme Edital de Condições Gerais nº 224/2016.

3.4.4. O candidato que não �ver seu pedido de isenção ou recurso deferido deverá efetuar o pagamento
da taxa de inscrição até o dia 24/05/2022, caso contrário, estará automa�camente excluído do processo
sele�vo simplificado.

(...) 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO

5.1. A relação dos candidatos que �verem sua inscrição homologada será publicada
em h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, na data provável de 27/05/2022.

5.1.1. Cabe recurso administra�vo contra o indeferimento da homologação da inscrição, conforme Art. 10
da Resolução CONSUNI nº 117/2015. 
(...)

6. DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

6.1.  O período provável de realização das seleções será em datas agendadas a par�r de 06/06/2022.
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6.1.1 As informações acerca da Data e Hora de Início das seleções e a divulgação dos membros das
Comissões Examinadoras dos Processos Sele�vos Simplificados, serão publicadas na página referente a
este Edital no endereço eletrônico h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, em datas a par�r
da data provável de 30/05/2022.

(...)

 

Leia-se

(...)

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. O período de inscrições será de 17/05/2022 a 30/05/2022.

3.1.1. Prazo final para pagamento da taxa de inscrição: 31/05/2022.

(...)

3.4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

3.4.1. Os candidatos que pretendem solicitar isenção da taxa de inscrição deverão fazê-lo até o
dia 26/05/2022, nos termos do item 4.4 do Edital de Condições Gerais nº 224/2016.

3.4.2. O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgado no dia 27/05/2022, no
endereço eletrônico h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/;

(...)

3.4.4. O candidato que não �ver seu pedido de isenção ou recurso deferido deverá efetuar o pagamento
da taxa de inscrição até o dia 31/05/2022, caso contrário, estará automa�camente excluído do processo
sele�vo simplificado.

(...) 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO

5.1. A relação dos candidatos que �verem sua inscrição homologada será publicada
em h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, na data provável de 03/06/2022.

(...)

6. DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

6.1.  O período provável de realização das seleções será em datas agendadas a par�r de 13/06/2022.

6.1.1 As informações acerca da Data e Hora de Início das seleções e a divulgação dos membros das
Comissões Examinadoras dos Processos Sele�vos Simplificados, serão publicadas na página referente a
este Edital no endereço eletrônico h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, em datas a par�r
da data provável de 06/06/2022.

(...)

Bagé, 26 de maio de 2022.

 

Marcus Vinícius Morini Querol

Vice-Reitor no exercício da Reitoria

 

Assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, em 26/05/2022, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas
legais aplicáveis.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0822699 e
o código CRC F981A387.

Referência: Processo nº 23100.009604/2022-11 SEI nº 0822699
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