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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 179/2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 164/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando o Edital FAPERGS 05/2020, re�fica o Edital nº 164/2020, que re�ficou o Edital
nº 160/2020 - Processo de Seleção para Bolsas de Gestão, Inovação e Tecnologia (GIT), conforme abaixo:

Onde se lê:

(...)

10 DATAS IMPORTANTES

10.1 As fases do processo sele�vo, com as respec�vas datas, são as que seguem:

a) Período de Inscrições: até 17/07;

b) Divulgação das Inscrições Homologadas: até 19/07;

c) Período para Recursos de homologação: até 24h após a divulgação das inscrições homologadas;

d) Homologação Final e divulgação dos nomes da Comissão de Seleção: até 24h após o julgamento dos
recursos;

e) Prazo para arguição de impedimento de membro da Comissão de Seleção: até 24h após a
homologação final;

f) Prazo para resposta aos pedidos de arguição de impedimento: até 23/07;

g) Publicação da lista dos membros da banca final: 23/07;

g) Período da Seleção: entre 24/07 a 25/07;

h) Resultados Preliminares do Processo Sele�vo: até 27/07;

i) Período para Recursos: até 24h após a divulgação do resultado preliminar;

j) Divulgação de Resultados Finais: até 29/07/2020.

(...)

 

Leia-se:

(...)

10 DATAS IMPORTANTES

10.1 As fases do processo sele�vo, com as respec�vas datas, são as que seguem:

a) Período de Inscrições: até  17/07;

b) Divulgação das Inscrições Homologadas: até  20/07;

c) Período para Recursos de homologação: até 24h após a divulgação das inscrições homologadas;

d) Divulgação dos nomes da Comissão de Seleção: até  21/07;
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e) Prazo para arguição de impedimento de membro da Comissão de Seleção: até as 12 horas do dia
22/07;

f) Homologação Final: até 24h após o julgamento dos recursos de homologação;

g) Prazo  para resposta aos pedidos de arguição de impedimento: até 23/07;

h)  Publicação da lista dos membros da banca final: 23/07;

i) Período da Seleção: entre 24/07 e 25/07;

j) Resultados Preliminares do Processo Sele�vo: até  27/07;

k) Período para Recursos: até 24h após a divulgação do resultado preliminar;

l) Divulgação de Resultados Finais: até  29/07/2020.

(...)

Bagé, 22 de julho de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 22/07/2020, às
18:24, 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 0328708 e
o código CRC 3572959C.
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