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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 79/2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 57/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica
o Edital nº 57/2020, de 10 de março de 2020, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 10 de março
de 2020, conforme abaixo:

Onde se lê:

(...)

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A presente seleção será regida por este Edital e executada por uma Comissão de seleção composta
por servidores da UNIPAMPA, sendo esses nomeados pelo Reitor.

(...)

 

Leia-se:

(...)

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A presente seleção será regida por este Edital e executada por uma Comissão de seleção composta
por servidores de Ins�tuições Públicas de Ensino Superior, sendo esses nomeados pelo Reitor.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

7 DA DOCUMENTAÇÃO

(...)

7.2.11 Os candidatos que �verem a inscrição homologada deverão entregar uma cópia simples da
documentação no momento da entrevista, bem como apresentar os documentos originais para
conferência.

(...)

 

Leia-se:

(...)

7 DA DOCUMENTAÇÃO

(...)

Boletim de Serviço Eletrônico em 31/03/2020
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7.2.11.1 Os candidatos classificados deverão apresentar os documentos originais para conferência por 02
(dois) servidores da UNIPAMPA, designados pela PROGRAD, em até 10 (dez) dias após a retomada das
a�vidades le�vas pela UNIPAMPA, sob pena de ser desligado.

7.2.11.2 Caso a documentação apresentada não condiga com a documentação postada na inscrição e
com a pontuação informada no Quadro de Pontuação de Currículo (Anexo I), a pontuação e a
classificação do candidato poderão ser revistas. Em caso da pontuação revista não ser suficiente para
manter sua classificação, o candidato será desligado da Coordenação da Universidade Aberta do Brasil e
deverá devolver as bolsas recebidas.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

10 DA SELEÇÃO

(...)

10.2.2 Segunda Etapa – Entrevista: A Comissão de Seleção realizará entrevista presencial com os
candidatos aprovados na primeira etapa. Será atribuída uma pontuação variando de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, conforme o quadro de pontuação constante no Anexo II;

10.2.2.1 O candidato deverá apresentar no momento da entrevista os documentos originais inseridos no
sistema durante o período de inscrição para conferência e entregar uma cópia da documentação para a
Comissão de seleção, como consta no item 7.2.11 deste Edital;

10.2.2.2 Caso o candidato não apresente a documentação, conforme item 7.2.11, o mesmo será
desclassificado da seleção;

10.2.2.3 O local, dia e horário da entrevista presencial de cada candidato será publicado no endereço
eletrônico h�ps://sites.unipampa.edu.br/prograd/.

(...)

 

Leia-se:

(...)

10 DA SELEÇÃO

(...)

10.2.2 Segunda Etapa – Entrevista: A Comissão de Seleção realizará entrevista via Internet com os
candidatos aprovados na primeira etapa. Será atribuída uma pontuação variando de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, conforme o quadro de pontuação constante no Anexo II;

10.2.2.1 O horário da entrevista de cada candidato e o link de acesso à sala das entrevistas serão
publicados no endereço eletrônico h�ps://sites.unipampa.edu.br/prograd/. 

(...)

Bagé, 30 de março de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 31/03/2020, às

https://sites.unipampa.edu.br/prograd/
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14:14, 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 0275824 e
o código CRC 473C0CAA.

Referência: Processo nº 23100.002755/2020-78 SEI nº 0275824

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

