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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

RETIFICAÇÃO Nº 01 - CHAMADA INTERNA PRAEC N.º 16/2021

 REAVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS DISCENTES BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE PERMANÊNCIA

 

O Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários em exercício, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, torna pública a re�ficação da Chamada para o processo de Reavaliação Socioeconômica dos
discentes beneficiários do Plano de Permanência da Universidade Federal do Pampa, conforme segue:

 

Onde se lê:

(...)

4.2.3. O discente que não apresentar a documentação exigida ou que apresentá-la de forma incompleta,
fora dos prazos definidos nesta Chamada Interna, com cópias ilegíveis que denotem incoerência dos
dados informados ou cuja renda per capita comprovada seja superior a (1,5) um salário mínimo e meio
(R$ 1.650,00 - mil seiscentos e cinquenta reais), será desligado do Plano de Permanência.

(...)

 

Leia-se:

(...)

4.2.3. O discente que não apresentar a documentação exigida ou que apresentá-la de forma incompleta,
fora dos prazos definidos nesta Chamada Interna, com cópias ilegíveis que denotem incoerência dos
dados informados ou cuja renda per capita comprovada seja superior a (1,5) um salário mínimo e meio
(R$ 1.818,00 - mil oitocentos e dezoito reais), será desligado do Plano de Permanência.

(...)

 

Bagé, 3 de fevereiro de 2022.

 

Bruno dos Santos Lindemayer

Pró-Reitor de Assuntos Estudan�s e Comunitários em exercício

Assinado eletronicamente por BRUNO DOS SANTOS LINDEMAYER, Pró-Reitor(a) de Assuntos
Estudan�s e Comunitários em Exercício, em 03/02/2022, às 11:59, conforme horário oficial de
Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?

Boletim de Serviço Eletrônico em 03/02/2022 

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0725215 e
o código CRC 4C3DB7CB.

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

