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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 141/2021

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica
o Edital Nº 141, de 29 de abril de 2021, publicado no Bolem de Serviço Eletrônico e no Portal UNIPAMPA,
em de 29 de abril de 2021, re�ficado pelo edital Nº 172/2021, de 13 de maio de 2021, publicado no
Bole�m de Serviço Eletrônico e no Portal UNIPAMPA, em 13 de maio de 2021, conforme abaixo:

Onde se lê:

(...)

10. CRONOGRAMA

Procedimentos do Processo Sele�vo Específico para Indígenas Aldeados ou
Moradores das Comunidades Remanescentes de Quilombos 2021 Períodos

Período de Inscrição do Processo Sele�vo Específico para Indígenas Aldeados ou
Moradores das Comunidades Remanescentes de Quilombos 2021

*Anexar junto a Redação e o Memorial de Trajetória Pessoal

De
30/04/2021 até

24/05/2021

Divulgação da Lista Provisória dos candidatos em ordem de classificação 28/05/2021

Recurso da Lista Provisória dos candidatos em ordem de classificação
De

29/05/2021 até
31/05/2021

Divulgação da Lista Final dos candidatos em ordem de classificação 01/06/2021

Envio da documentação para Solicitação de Matrícula dos candidatos classificados
dentro do quan�ta�vo de vagas ofertadas por grupo

De
02/06/2021 até

06/06/2021

Complementação da documentação, conforme item 8 deste edital, via internet, na
página

 De 02/06/2021
até 09/06/2021

Resultado Provisório das Confirmações de Matrícula  11/06/2021

Recurso do Resultado Provisório das Confirmações de Matrícula 14/06 e
15/06/2021

Resultado Final das Confirmações de Matrícula A par�r
de 16/06/2021

Convocação dos candidatos suplentes para envio da documentação para Solicitação A par�r

Boletim de Serviço Eletrônico em 26/05/2021 



de Matrícula de 16/06/2021

(...)

 

Leia-se:

(...)

10. CRONOGRAMA

Procedimentos do Processo Sele�vo Específico para Indígenas Aldeados ou
Moradores das Comunidades Remanescentes de Quilombos 2021 Períodos

Período de Inscrição do Processo Sele�vo Específico para Indígenas Aldeados ou
Moradores das Comunidades Remanescentes de Quilombos 2021

*Anexar junto a Redação e o Memorial de Trajetória Pessoal

De
30/04/2021 até

02/06/2021

Divulgação da Lista Provisória dos candidatos em ordem de classificação 08/06/2021

Recurso da Lista Provisória dos candidatos em ordem de classificação De 09/06/2021
até 10/06/2021

Divulgação da Lista Final dos candidatos em ordem de classificação 11/06/2021

Envio da documentação para Solicitação de Matrícula dos candidatos classificados
dentro do quan�ta�vo de vagas ofertadas por grupo

De
11/06/2021 até

16/06/2021

Complementação da documentação, conforme item 8 deste edital, via internet, na
página

 De 11/06/2021
até 17/06/2021

Convocação dos suplentes e novo cronograma para envio da documentação 18/06/2021

(...)

 

Onde se lê:

(...)

ANEXOS

TEMA DA REDAÇÃO PARA INDÍGENAS ALDEADOS

(...)

Com base na leitura do excerto acima, elabore um texto disserta�vo (20-25 linhas) que contemple a
seguinte temá�ca: Carta aberta aos par�cipantes da Cúpula de Líderes sobre o Clima, detendo-se nos
aspectos denunciados na carta e negritados no texto. Para a elaboração da redação, sugere-se que o
candidato faça uma reflexão a par�r da leitura do texto e estabeleça um paralelo com a sua realidade.

(...)

 

Leia-se:

(...)



ANEXOS

TEMA DA REDAÇÃO PARA INDÍGENAS ALDEADOS

(...)

Com base na leitura do excerto acima, elabore um texto disserta�vo (20-30 linhas) que contemple a
seguinte temá�ca: Carta aberta aos par�cipantes da Cúpula de Líderes sobre o Clima, detendo-se nos
aspectos denunciados na carta e negritados no texto. Para a elaboração da redação, sugere-se que o
candidato faça uma reflexão a par�r da leitura do texto e estabeleça um paralelo com a sua realidade.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

TEMA DA REDAÇÃO PARA MORADORES DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DOS
QUILOMBOLAS

(...)

Com base no texto acima e no excerto em negrito, elabore um texto disserta�vo (20-25 linhas) que
contemple a seguinte temá�ca: Que nossas palavras sejam máquinas que faz fazer! Para a elaboração da
redação, sugere-se que o candidato faça uma reflexão a par�r da leitura do texto e estabeleça um
paralelo com a sua realidade.

(...)

 

Leia-se:

(...)

TEMA DA REDAÇÃO PARA MORADORES DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DOS
QUILOMBOLAS

(...)

Com base no texto acima e no excerto em negrito, elabore um texto disserta�vo (20-30 linhas) que
contemple a seguinte temá�ca: Que nossas palavras sejam máquinas que faz fazer! Para a elaboração da
redação, sugere-se que o candidato faça uma reflexão a par�r da leitura do texto e estabeleça um
paralelo com a sua realidade.

(...)

Bagé, 26 de maio de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 26/05/2021, às 15:03,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.
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o código CRC F27C90C2.

Referência: Processo nº 23100.006224/2021-35 SEI nº 0535666

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

