
 

 

 

 
EDITAL N.º 269/2015 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 240/2015 

 
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 240/2015, de 13/10/2015, referente ao Item 9 
(DATAS IMPORTANTES), conforme segue: 
 
Onde se lê: 
 
(...) 
 

9 DATAS IMPORTANTES 

9.1 As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que seguem: 

a) período de Inscrições: 05/10/2015 a 06/11/2015 

b) divulgação das inscrições homologadas: 12/11/2015 

c) período de recurso das inscrições: 12 e 16/11/2015 

d) divulgação final das inscrições homologadas: 17/11/2015   

e) data provável da primeira etapa (prova objetiva): 23 a 28/11/2015 

f) divulgação de Resultados preliminares da primeira etapa: até 30/11/2015 

g) período para Recursos da primeira etapa: 30/11/2015 a 02/12/2015 

h) divulgação dos candidatos aprovados para segunda etapa: 03/12/2015 

i) divulgação de Resultados da segunda etapa: até 07/12/2015  

j) divulgação preliminar dos candidatos aprovados: 08/12/2015 

k) período para Recurso: 08 a 11/12/2015 

l) divulgação do Resultado final: 14/12/2015 

m) data da Matrícula: De 11 a 13/01/2016 

n) data de Previsão do Início do Curso: 01/03/2016 

(...) 

Leia-se: 

(...) 
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c) período de recurso das inscrições: 12 e 19/11/2015 

d) divulgação final das inscrições homologadas: 20/11/2015   

e) data provável da primeira etapa (prova objetiva): 23 a 28/11/2015 

f) divulgação de Resultados preliminares da primeira etapa: até 30/11/2015 

g) período para Recursos da primeira etapa: 30/11/2015 a 02/12/2015 

h) divulgação dos candidatos aprovados para segunda etapa: 03/12/2015 

i) divulgação de Resultados da segunda etapa: até 07/12/2015  

j) divulgação preliminar dos candidatos aprovados: 08/12/2015 

k) período para Recurso: 08 a 11/12/2015 

l) divulgação do Resultado final: 14/12/2015 

m) data da Matrícula: De 11 a 13/01/2016 

n) data de Previsão do Início do Curso: 01/03/2016 

 (...) 
 
Bagé, 13 de novembro de 2015. 
 
 
 
 
 

                                          Ulrika Arns 
                                                                         Reitora 

 


