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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 216/2021

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 145/2021

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROFESSOR FORMADOR

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica o Edital nº 145, de 30 de abril
de 2021, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 30 de abril de 2021, nos seguintes termos:

 

Onde se lê:

(...)

15. DO CRONOGRAMA

15.3. Prazo de envio da lista de inscrições homologadas pela comissão (apoio e seleção) para a Divisão de Processos Sele�vos (DPS): até
03/06/2021.

15.4. Divulgação da lista provisória de inscrições homologadas: 04/06/2021.

15.5. Período para interposição de recursos da homologação:  até dois dias úteis da publicação da lista das inscrições homologadas.

15.6. Prazo de envio da lista de inscrições homologadas pós-recursos e da lista com data/horário/link da avaliação oral da trajetória
acadêmica/profissional (Primeira etapa) pela comissão para a DPS: até 10/06/2021.

15.7. Divulgação da lista final de inscrições homologadas e horários das avaliação da trajetória acadêmica: 11/06/2021.

15.8. Período previsto para a realização da avaliação oral da trajetória acadêmica/profissional: 15/06/2021 a 22/06/2021.

15.9. Data limite para realização da análise de currículo (segunda etapa) dos candidatos que realizaram avaliação da trajetória acadêmica:
28/06/2021.

Boletim de Serviço Eletrônico em 08/06/2021 
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15.10. Divulgação do resultado provisório da primeira e segunda etapa da seleção: 29/06/2021.

15.11. Período para interposição de recursos do resultado provisório:  até dois dias úteis da publicação do resultado provisório.

15.12. Divulgação do resultado final: a par�r de 02/07/2021.

(...)

 

Leia-se:

(...)

15. DO CRONOGRAMA

15.3. Prazo de envio da lista de inscrições homologadas pela comissão (apoio e seleção) para a Divisão de Processos Sele�vos (DPS): até
10/06/2021.

15.4. Divulgação da lista provisória de inscrições homologadas: 11/06/2021.

15.5. Período para interposição de recursos da homologação: até 15/06/2021.

15.6. Prazo de envio da lista de inscrições homologadas pós-recursos e da lista com data/horário/link da avaliação oral da trajetória
acadêmica/profissional (Primeira etapa) pela comissão para a DPS: até 17/06/2021.

15.7. Divulgação da lista final de inscrições homologadas e horários das avaliação da trajetória acadêmica: 18/06/2021.

15.8. Período previsto para a realização da avaliação oral da trajetória acadêmica/profissional: 21/06/2021 a 29/06/2021.

15.9. Data limite para realização da análise de currículo (segunda etapa) dos candidatos que realizaram avaliação da trajetória acadêmica:
05/07/2021.

15.10. Divulgação do resultado provisório da primeira e segunda etapa da seleção: 06/07/2021.

15.11. Período para interposição de recursos do resultado provisório: até 08/07/2021

15.12. Divulgação do resultado final: a par�r de 09/07/2021.

(...)

Bagé, 08 de junho de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor
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Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 08/06/2021, às 16:33, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0543229 e o código CRC F0040695.

Referência: Processo nº 23100.007086/2021-10 SEI nº 0543229

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

