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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 13/2020 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica
o Edital nº 13/2020, de 22 de janeiro de 2020, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 22 de
janeiro de 2020, conforme segue:

Onde se lê:

(...)

2. DOS AUXÍLIOS, VALORES E PARÂMETROS DE CONCESSÃO

2.1. Para suprir as despesas iniciais de moradia e alimentação, até o resultado final do processo sele�vo
do Plano de Permanência, edição 2020, serão disponibilizados auxílios a �tulo de Apoio ao Ingressante
(de caráter temporário), u�lizando-se os seguintes parâmetros e valores de concessão:

(...)

2.2. A concessão dos auxílios será referente aos meses de abril, maio e junho de 2020, respeitando o
limite orçamentário.

(...)

 

Leia-se:

(...)

2. DOS AUXÍLIOS, VALORES E PARÂMETROS DE CONCESSÃO

2.1. Para suprir as despesas iniciais de moradia e alimentação, até o resultado final do processo sele�vo
do Plano de Permanência, edição 2020, serão disponibilizados auxílios a �tulo de Apoio ao Ingressante
(de caráter temporário), u�lizando-se os seguintes parâmetros e valores de concessão:

(...)

2.1.5. Alimentação Subsidiada. Nos campi onde es�ver em funcionamento o Restaurante Universitário
(RU), os beneficiários do Programa de Apoio ao Ingressante poderão acessá-lo com o valor da refeição
totalmente subsidiado pela Universidade.

(...)

2.2. A concessão dos auxílios financeiros será referente aos meses de abril, maio e junho de 2020,
respeitando o limite orçamentário.

(...)

2.2.2. O acesso à Alimentação Subsidiada, prevista no subitem 2.1.5., dos discentes ingressantes em 2020
por ações afirma�vas previstos no subitem 3.2., será a par�r da realização da inscrição no processo
sele�vo regido por este Edital; aos demais contemplados, ocorrerá a par�r da publicação do resultado
final, previsto no subitem 5.6.

(...)

Boletim de Serviço Eletrônico em 10/03/2020



 

Onde se lê:

(...)

5. DO CRONOGRAMA

(...)

5.6. Divulgação Final dos Resultados: até 9/4/2020.

(...)

 

Leia-se:

(...)

5. DO CRONOGRAMA

(...)

5.6. Divulgação Final dos Resultados: até 7/4/2020.

5.7. Entrega dos dados bancários dos discentes contemplados: até 9/4/2020.

(...)

Bagé, 10 de março de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 10/03/2020, às
17:20, 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 0263940 e
o código CRC F4006D98.

Referência: Processo nº 23100.000992/2020-02 SEI nº 0263940
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