
 
 

EDITAL Nº 010/2018  
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 004/2018 
 
 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 004, de 12 de dezembro de 2017, publicado 
no Portal da Unipampa em 15 de janeiro de 2018, nos seguintes termos: 
 
Onde se lê: 
(...) 
1.2. A seleção dos estudantes às vagas disponibilizadas será efetuada 
exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) referentes aos anos de 2014, 2015, 2016 ou 
2017.  
(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
1.2. A seleção dos estudantes às vagas disponibilizadas será efetuada 
exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) referentes aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017.  
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
2.7. As vagas reservadas serão preenchidas segundo a ordem de classificação, de 
acordo com os resultados obtidos pelos estudantes no ENEM 2014, 2015, 2016 ou 
2017, dentro de cada um dos grupos L1, L9, L2, L10, L5, L13, L6 e L14, V419 e A0.  
(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
2.7. As vagas reservadas serão preenchidas segundo a ordem de classificação, de 
acordo com os resultados obtidos pelos estudantes no ENEM 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017, dentro de cada um dos grupos L1, L9, L2, 
L10, L5, L13, L6 e L14, V419 e A0.  
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Poderão participar do Processo Seletivo Letras EaD 2018/1 quaisquer pessoas 
que tenham prestado o ENEM em 2014, 2015, 2016 ou 2017.  
3.2. A inscrição dar-se-á por meio exclusivamente eletrônico, no endereço  
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ no período definido no cronograma 
deste edital.  
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3.3. O candidato deverá informar, além dos dados pessoais requisitados, o Polo EaD 
pretendente e os resultados obtidos no ENEM 2014, 2015, 2016 ou 2017, por meio 
do preenchimento dos campos obrigatórios, no endereço eletrônico  
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/. 
(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Poderão participar do Processo Seletivo Letras EaD 2018/1 quaisquer pessoas 
que tenham prestado o ENEM em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 ou 2017.  
3.2. A inscrição dar-se-á por meio exclusivamente eletrônico, no endereço  
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ no período definido no cronograma 
deste edital.  
3.3. O candidato deverá informar, além dos dados pessoais requisitados, o Polo EaD 
pretendente e os resultados obtidos no ENEM 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 ou 2017, por meio do preenchimento dos campos obrigatórios, no 
endereço eletrônico  https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/. 
(...) 
 
Os demais itens do Edital Nº 004/2018 permanecem inalterados. 
 
Bagé, 23 de janeiro de 2018.  
  
 
 
 
 

                                                  Marco Antonio Fontoura Hansen 
                                                              Reitor 
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