
 

 
 

EDITAL N.º 19/2015 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 04/2015 
 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital nº 04/2015, referente ao processo 
seletivo para ingresso na Especialização em Desenvolvimento Regional modalidade 
lato sensu do campus Jaguarão. 
 
Onde se lê: 
 [...] 
Art. 13º A seleção dos candidatos para o Curso de Pós-Graduação lato sensu – 
Especialização em Desenvolvimento Regional obedecerá o Regimento Interno do 
Curso, considerando as seguintes etapas e respectivas pontuações: 
a) Análise do currículo e histórico escolar (peso 4), previamente entregues no ato da 
inscrição. As pontuações estão descritas no anexo I deste edital. 
§ 1ºSerão aprovados neste processo seletivo os candidatos que obtiverem 
pontuação maior ou igual a 6 (seis). 
§ 2º Os candidatos aprovados serão classificados individualmente de acordo com a 
maior nota final obtida. 
§ 3º Em caso de empate na classificação, será classificado o candidato com 
pontuação mais alta na análise do Curriculum; persistindo o empate, vencerá o 
candidato de maior idade. 
[...] 
 
Leia-se: 
[...] 
Art. 13º A seleção dos candidatos para o Curso de Pós-Graduação lato sensu – 
Especialização em Desenvolvimento Regional obedecerá  o Regimento Interno do 
Curso, considerando as seguintes etapas e respectivas pontuações: 
a) Análise do currículo e histórico escolar (peso 10), previamente entregues no ato 
da inscrição. As pontuações estão descritas no anexo I deste edital. 
§ 1º Em caso de empate na classificação, será classificado o candidato de maior 
idade. 
[...] 
 
Onde se lê: 
[...] 
6 DATAS IMPORTANTES 
Art. 19º As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 
seguem: 
a) Período de inscrições: 09/02/2015 a 01/03/2015 
b) Divulgação das inscrições homologadas: 03/03/2015 
c) Período para recursos: 04 e 05/03/2015 
d) Data da prova escrita: 10/03/2015 
e)  Divulgação dos resultados preliminares do processo seletivo: até o dia 

12/3/2015. 
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[...] 
 
Leia-se: 
[...] 
6 DATAS IMPORTANTES 
Art. 19º As fases do processo seletivo, com as respectivas datas, são as que 
seguem: 
a) Período de inscrições: 09/02/2015 a 01/03/2015 
b) Divulgação das inscrições homologadas: 03/03/2015 
c) Período para recursos: 04 e 05/03/2015 
d) Divulgação dos resultados preliminares do processo seletivo: até o dia 
12/03/2015. 
 [...] 

 
 
Bagé, 21 de janeiro de 2015.                                                               
                                                         
 
 
 
 
 
                                                                                                       Ulrika Arns 
                                                                                                                     Reitora 


