
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 354/2019

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 350/2019

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
re fica o Edital nº 350/2019, de 10 de setembro de 2019, publicado no Bole m de Serviço Eletrônico
em 10 de setembro de 2019, referente ao processo de seleção dos candidatos ao corpo discente do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Polí cas  Públicas  (PPGPP),  nível  de  Mestrado/Doutorado
Acadêmico/Profissional, Campus São Borja, conforme abaixo:

Onde se lê:

(...)

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO

3.1. Os seguintes documentos são indispensáveis para inscrição:

a)  ficha  de  inscrição  on-line,  com  preenchimento  obrigatório  no  endereço
eletrônico h ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, anexando os documentos necessários para
inscrição solicitados neste edital, da seguinte forma:

anexar, no campo “arquivos da inscrição”, os documentos descritos no item 3;

todos os arquivos devem estar em formato PDF;

o nome de cada arquivo deve ser curto e separado por underline (“_”);

reduzir a “qualidade do arquivo” em números de “dpi”.

b)  endereço  eletrônico  do  currículo  La es  do  candidato  (acessar  o  currículo  La es  a  par r  do
endereço h p://la es.cnpq.br/ e copiar o endereço que aparece na visualização do currículo);

c)  cópia  digitalizada  (frente  e  verso)  do  diploma de  graduação  de  Ins tuição de  Ensino  Superior
credenciada pelo Ministério da Educação;

d) os candidatos graduandos deverão apresentar atestado de provável formando, indicando o período
previsto  para  a  conclusão do curso,  fornecido pela  Ins tuição de Ensino Superior  a  qual  estejam
vinculados;

e) cópia digitalizada do histórico escolar completo da graduação;

f) cópia digitalizada do documento de iden ficação com foto, se brasileiro, ou do passaporte válido ou
Carteira de Registro Nacional Migratório, se estrangeiro;

g) cópia digitalizada da autodeclaração, assinada e reconhecida em cartório, conforme Anexo I, para os
candidatos inscritos na reserva de vagas para negros (pretos e pardos);

h) cópia digitalizada do laudo médico, conforme Anexo II, para os candidatos inscritos na reserva de
vagas para deficientes;

i)  cópia  digitalizada  da  declaração  de  membro  da  comunidade  ou  aldeia  indígena  assinada  pela
liderança da comunidade indígena (cacique/lideranças/chefe) e validada por demais lideranças e/ou
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membros dessa comunidade e homologada pela FUNAI, para candidatos inscritos na reserva de vagas
para indígenas.

3.2. A responsabilidade pelo envio da documentação completa requerida para inscrição é exclusiva do
candidato, e a falta de qualquer um dos documentos mencionados implica a não homologação da
inscrição.

3.3.  A  auten cidade da documentação enviada é  de responsabilidade do candidato,  devendo ser
comprovada pela comparação com os originais no momento da efe vação de sua matrícula.

3.4.  O  candidato  poderá  ser  desclassificado  em  caso  de  irregularidade  na  comprovação  da
auten cação.

3.5.  Em caso de diploma de ins tuição estrangeira,  os documentos devem ter visto do consulado
brasileiro no país de origem e serem traduzidos por tradutor juramentado (exceto os diplomas ob dos
em países do MERCOSUL ou versados em língua espanhola ou inglesa).

(...)

Leia-se:

(...)

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO

3.1. Os seguintes documentos são indispensáveis para inscrição:

a)  ficha  de  inscrição  on-line,  com  preenchimento  obrigatório  no  endereço
eletrônico h ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, anexando os documentos necessários para
inscrição solicitados neste edital, da seguinte forma:

anexar, no campo “arquivos da inscrição”, os documentos descritos no item 3;

todos os arquivos devem estar em formato PDF;

o nome de cada arquivo deve ser curto e separado por underline (“_”);

reduzir a “qualidade do arquivo” em números de “dpi”.

b)  endereço  eletrônico  do  currículo  La es  do  candidato  (acessar  o  currículo  La es  a  par r  do
endereço h p://la es.cnpq.br/ e copiar o endereço que aparece na visualização do currículo);

c)  cópia  digitalizada  (frente  e  verso)  do  diploma de  graduação  de  Ins tuição de  Ensino  Superior
credenciada pelo Ministério da Educação;

d) os candidatos graduandos deverão apresentar atestado de provável formando, indicando o período
previsto  para  a  conclusão do curso,  fornecido pela  Ins tuição de Ensino Superior  a  qual  estejam
vinculados;

e) cópia digitalizada do histórico escolar completo da graduação;

f) cópia digitalizada do documento de iden ficação com foto, se brasileiro, ou do passaporte válido ou
Carteira de Registro Nacional Migratório, se estrangeiro;

g) cópia digitalizada da autodeclaração, assinada e reconhecida em cartório, conforme Anexo I, para os
candidatos inscritos na reserva de vagas para negros (pretos e pardos);

h) cópia digitalizada do laudo médico, conforme Anexo II, para os candidatos inscritos na reserva de
vagas para deficientes;

i)  cópia  digitalizada  da  declaração  de  membro  da  comunidade  ou  aldeia  indígena  assinada  pela
liderança da comunidade indígena (cacique/lideranças/chefe) e validada por demais lideranças e/ou
membros dessa comunidade e homologada pela FUNAI, para candidatos inscritos na reserva de vagas
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para indígenas;

j) projeto de dissertação.

3.2. A responsabilidade pelo envio da documentação completa requerida para inscrição é exclusiva do
candidato, e a falta de qualquer um dos documentos mencionados implica a não homologação da
inscrição.

3.3.  A  auten cidade da documentação enviada é  de responsabilidade do candidato,  devendo ser
comprovada pela comparação com os originais no momento da efe vação de sua matrícula.

3.4.  O  candidato  poderá  ser  desclassificado  em  caso  de  irregularidade  na  comprovação  da
auten cação.

3.5.  Em caso de diploma de ins tuição estrangeira,  os documentos devem ter visto do consulado
brasileiro no país de origem e serem traduzidos por tradutor juramentado (exceto os diplomas ob dos
em países do MERCOSUL ou versados em língua espanhola ou inglesa).

(...)

Onde se lê:

(...)

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

(...)

10.8. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Conselho do P da UNIPAMPA.

(...)

Leia-se:

(...)

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

(...)

10.8. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Conselho do Campus - UNIPAMPA São Borja.

(...)

Bagé, 12 de setembro de 2019.

Marco Antonio Fontoura Hansen

Reitor

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO FONTOURA HANSEN, Reitor, em
12/09/2019, às 17:37, 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 0156141 e o código CRC 1013BEAE.
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Referência: Processo nº 23100.016733/2019-51 SEI nº 0156141
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