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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 95/2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 64/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica
o Edital nº 064/2020, de 12 de março de 2020, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 12 de
março de 2020, conforme abaixo:

 

Onde se lê:

(...)

5.3 O Plano de Trabalho e a Carta de Intenções serão entregues no momento da entrevista. Maiores
informações sobre o plano de trabalho podem ser ob�das no anexo II.

(...)

 

Leia se:

(...)

5.3 O Plano de Trabalho e a Carta de Intenções serão entregues até a data da entrevista no e-
mail marco�er@unipampa.edu.br. Maiores informações sobre o plano de trabalho podem ser ob�das no
anexo II.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

6.2 Para realização da entrevista será exigida a entrega da documentação comprobatório do la�es.

(...)

 

Leia se:

(...)

6.2  Até a data da entrevista será exigida a entrega da documentação comprobatório do la�es no e-
mail marco�er@unipampa.edu.br.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

Boletim de Serviço Eletrônico em 15/04/2020
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6.5  As entrevistas poderão ser realizadas por videoconferência.

(...)

 

Leia se:

(...)

6.5 As entrevistas provavelmente serão realizadas por videoconferência.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

10. DO CRONOGRAMA

17/03 a 31/03/2020 Período para realização de inscrição no GURI
06/04/2020 Divulgação dos horários das entrevistas
08/04/2020 Data provável para realização de entrevistas
09/04/2020 Data provável para divulgação do Resultado Provisório
09 a 13/04/2020 Período para interposição de recurso
14/04/2020 Data provável para divulgação do Resultado Final
 

Leia-se:

(...)

10. DO CRONOGRAMA

17/03 a 26/04/2020 Período para realização de inscrição no GURI
27/04/2020 Divulgação dos horários das entrevistas
29/04/2020 Data provável para realização de entrevistas online
30/04/2020 Data provável para divulgação do Resultado Provisório
01 a 04/05/2020 Período para interposição de recurso
05/05/2020 Data provável para divulgação do Resultado Final

(...)

 

Onde se lê:

(...)

11.1 Não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas ofertadas. Candidatos deverão entregar no
momento da entrevista a Carta de Intenções e o Plano de Trabalho. Candidatos selecionados serão
cadastrados no SIGPET a par�r do cumprimento das 20 horas semanais previstas neste edital.
Orientações sobre os procedimentos de inscrição e seleção podem ser sanadas pelos e-mails:
limaamanda958@gmail.com, tgpitaqui@gmail.com, flaviaamin@gmail.com, ou
raunir.s.firmino@gmail.com.

(...)

 

Leia se:

(...)

11.1 Não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas ofertadas. Candidatos deverão entregar até a
data da entrevista a Carta de Intenções e o Plano de Trabalho no e-mail marco�er@unipampa.edu.br.
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Candidatos selecionados serão cadastrados no SIGPET a par�r do cumprimento das 20 horas semanais
previstas neste edital. Orientações sobre os procedimentos de inscrição e seleção podem ser sanadas
pelos e-mails: limaamanda958@gmail.com, tgpitaqui@gmail.com, flaviaamin@gmail.com,
ou raunir.s.firmino@gmail.com.

(...)

 

 

Bagé, 13 de abril de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 14/04/2020, às
21:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

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 0281794 e
o código CRC 4A36CF89.

Referência: Processo nº 23100.004253/2020-81 SEI nº 0281794
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