
 
 

EDITAL Nº 005/2018  
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 352/2017 
 
 
 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da 
Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital nº 352, de 
22 de dezembro de 2017, publicado no Portal da UNIPAMPA em 22 de dezembro de 
2017, nos seguintes termos: 
 
Onde se lê: 
(...) 
9. CRONOGRAMA 
 
Publicação do Edital 22/12/17 

Período de inscrições de candidatos 22/12/17 a 09/01/18 

Envio de atas e formulários às unidades solicitantes do estágio 22/12/18 

Divulgação pelo setor responsável pela vaga: homologação das 
inscrições e informações da seleção 

09/01 e 10/01 

Realização das etapas de seleção 10/01 a 12/01/18 

Envio do resultado da seleção à Divisão de Estágios 10/01 a 15/01/18 

Divulgação do resultado provisório da seleção na página oficial 15/01/18 

Período de interposição de recursos 16/01/18 

Divulgação do resultado final da seleção na página oficial e no Boletim de 
Serviços da UNIPAMPA 

17/01/18 

Envio dos documentos, atas e formulários via malote à Divisão de 
Estágios da Pró-Reitoria de Graduação 

17/01/18 a 07/03/18 

(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
9. CRONOGRAMA 
 
Publicação do Edital 22/12/17 

Período de inscrições de candidatos 22/12/17 a 09/01/18 

Envio de atas e formulários às unidades solicitantes do estágio 22/12/18 

Divulgação pelo setor responsável pela vaga: homologação das 
inscrições e informações da seleção 

09/01 e 10/01 

Realização das etapas de seleção 10/01 a 12/01/18 

Envio do resultado da seleção à Divisão de Estágios 10/01 a 15/01/18 

Divulgação do resultado provisório da seleção na página oficial 19/01/18 

Período de interposição de recursos 22/01/18 

Divulgação do resultado final da seleção na página oficial e no Boletim de 
Serviços da UNIPAMPA 

25/01/18 

Envio dos documentos, atas e formulários via malote à Divisão de 
Estágios da Pró-Reitoria de Graduação 

25/01/18 a 07/03/18 

(...) 
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Onde se lê: 
(...) 
ANEXO 1 
 

Campus Setor Vagas Cursos Atribuições 

Alegrete 

Coordenadoria 
de Infraestrutura 

2 

 Engenharia 
Elétrica  

 Engenharia de 
Telecomunicações 

 Engenharia Civil 

 Arquitetura e 
Urbanismo  
Engenharia de 
Energia 

- Auxiliar em atividade 
de desenvolvimento 
de projetos, 
levantamentos 
técnicos e 
orçamentos. 

STIC 2 

 Engenharia de 
Software 

-  (...)  

(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
ANEXO 1 
 

Campus Setor Vagas Cursos Atribuições 

Alegrete 

Coordenadoria 
de Infraestrutura 

1 

 Engenharia 
Elétrica  

 Engenharia de 
Telecomunicações 

 Engenharia Civil 

 Arquitetura e 
Urbanismo  

- Auxiliar em atividade 
de desenvolvimento 
de projetos, 
levantamentos 
técnicos e 
orçamentos. 

STIC 2 
 Engenharia de 
Software 

-  (...)  

Bagé 
Coordenadoria 

de Infraestrutura 
1 

 Engenharia de 
Energia 

-Auxiliar em atividade 
de desenvolvimento 
de projetos, 
levantamentos 
técnicos e 
orçamentos. 

(...) 
 
Os demais itens do Edital Nº 352/2017 permanecem inalterados. 

 
Bagé, 18 de janeiro de 2018.  
  
 
 
 
 

                                                  Maurício Aires Vieira 
                                                          Vice-Reitor no exercício da Reitoria 


