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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02 - PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES

CHAMADA POR NOTAS DO ENSINO MÉDIO UAB/UNIPAMPA 2021/01

CURSOS EAD – LICENCIATURA EM HISTÓRIA E CIÊNCIAS DA NATUREZA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
considerando o disposto no Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012; na Lei nº 12.089, de 11 de
novembro de 2009; na Lei nº 13.184, de 4 de novembro de 2015; de acordo com a legislação vigente,
torna pública a abertura de processo sele�vo para preenchimento das vagas remanescentes dos Editais
nº 387/2020 e nº 142/2021 para ingresso no semestre le�vo de 2021/01 nos cursos de graduação à
distância ofertados através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. Poderá par�cipar do EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02 qualquer pessoa que tenha concluído o ensino
médio e que tenha o histórico escolar do ensino médio que tenha se inscrito no Edital nº 387/2020 ou
Edital nº 142/2021 para cursos de Licenciatura em História e Ciências da Natureza.

1.2. A classificação será realizada com base no desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemá�ca no ensino médio, a par�r nos resultados informados na inscrição dos Editais nº 387/2020 e
nº 142/2021.

1.3. Todos os candidatos serão classificados como ampla concorrência, por curso e polo. 

1.4. Os candidatos interessados na vagas remanescentes deverão manifestar interesse até por e-mail até
o dia 04 de junho de 2021, informando NOME COMPLETO, CPF e CURSO EM QUE ESTÁ INSCRITO.

E-mail para manifestação de interesse: uab@unipampa.edu.br

Assunto do e-mail: "MANISFESTAÇÃO INTERESSE - CURSO DE HISTÓRIA" ou "MANISFESTAÇÃO INTERESSE
- CURSO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA"

1.5. O EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02 está ofertando as seguintes vagas as seguintes vagas
remanescentes e cadastro reserva (CR) na modalidade ampla concorrência:

História

CANDELARIA 4 + CR

JACUIZINHO 2+ CR

POLESINE 5+ CR

SARANDI 4+ CR

Boletim de Serviço Eletrônico em 31/05/2021 



SEBERI 3+ CR

Ciências Natureza

CACEQUI CR

CACHOEIRA CR

FAXINAL 9+ CR

GRAMADO 7+ CR

QUARAÍ CR

 

1.6. Os candidatos que manifestarem interesse no prazo, serão matriculados, e terão até o dia 18 de
junho de 2021 para enviarem os seguintes documentos:

a) DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (anexar apenas uma das seguintes opções): RG – Carteira
de iden�dade, CNH – Carteira Nacional de Habilitação, CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social,
Passaporte, Carteira de Conselho Profissional ou Carteira de iden�dade Militar; Não será aceito o
documento de iden�dade em que se lê "não alfabe�zado" ou que não permita a conferência da
assinatura ou a iden�ficação fotográfica do candidato.

b) CPF ou Comprovante da Situação Cadastral no CPF expedido pela Receita Federal do Brasil, disponível
no endereço h�ps://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp

c) Cer�ficado ou atestado de conclusão do Ensino Médio (ou equivalente);

d) Histórico escolar completo do Ensino Médio;

e) Comprovante de quitação eleitoral expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, disponível no
endereço h�ps://www.tse.jus.br/eleitor/cerdoes/cerdao-de-quitacao-eleitoral ou comprovante de
votação da úl�ma eleição, se maior de 18 anos (Conforme Lei nº 4.737/1965 Art. 7º)

f) Cer�ficado de Alistamento Militar ou Quitação dos Serviços Militares obrigatório para candidatos
brasileiros do sexo masculino entre 18 e 45 anos (conforme Lei nº 4375/64);

 

1.8. O Envio dos documentos será obrigatoriamente no formato digital Portable Document Format (PDF),
pelo Sistema de Gestão Unificada de Recursos Ins�tucionais (GURI) no
endereço h�ps://guri.unipampa.edu.br/pss/publico/listarEdicoesMatCondicional/. 

1.9. A secretária acadêmica poderá solicitar complementação da documentação caso algum momento
não seja enviado corretamente. A Complementação da documentação a complementação poderá poderá
ocorrer até o dia 25 de junho..

1.10. A discrepância entre quaisquer notas informadas e verificadas pela Secretaria Acadêmica no
momento da matrícula (após envio da documentação), que acarrete alteração da classificação final,
ensejará na perda da vaga e recolocação do candidato no final da lista de interessados

 

2. DO CRONOGRAMA

2.1. Publicação do edital: 31/05/2021

2.2. Publicação de Inscritos nos Editais nº 387/2020 e nº 142/2021: 31/05/2021

2.3. Prazo para manifestação de interesse por e-mail: 03/06/2021

2.4. Publicação da lista de candidatos que manifestaram interesse e matrícula: 04/06/2021

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
https://www.tse.jus.br/eleitor/cerdoes/cerdao-de-quitacao-eleitoral
https://guri.unipampa.edu.br/pss/publico/listarEdicoesMatCondicional/


2.5. Prazo para envio da documentação: 18/06/2021

2.6. Prazo para complementação da documentação: 25/06/2021

2.7. Convocação de suplentes: A par�r de 01/07/2021

2.8. Data limite para convocação de suplentes: 31/12/2021

 

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Os critérios de classificação, conversão as notas e orientações gerais para matrícula dos Editais nº
387/2020 e nº 142/2021 permanecem vigentes neste Edital.

3.2. A par�cipação do candidato neste edital implicará em ciência e aceitação das condições
estabelecidas neste documento, das quais não poderá alegar desconhecimento.

3.3. A UNIPAMPA poderá modificar e complementar o presente Edital visando o melhor êxito do processo
sele�vo. As modificações, se necessárias, serão divulgadas na
página h�ps://sites.unipampa.edu.br/prograd e estarão de acordo com a legislação vigente.

3.4. É responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e dos prazos exigidos
em cada Fase deste edital, bem como de eventuais alterações referentes ao processo sele�vo.

3.5. Casos omissos a este Edital e a outros editais complementares que vierem a ser publicados serão
analisados pela Pró-Reitoria de Graduação, ouvida a Coordenação Geral da UAB.

3.6. As decisões da Pró-Reitoria de Graduação serão divulgadas diretamente aos interessados e às
Secretarias Acadêmicas das Unidades Universitárias.

3.7. A UNIPAMPA não se responsabiliza por eventuais impedimentos relacionados a par�cipação do
candidato neste Edital causados por fatores externos, tais como eventuais dificuldades de acesso à
sistemas, acidentes, greves, eventos naturais, entre outros.

 

Bagé, 31 de maio de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 31/05/2021, às 17:16,
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 0538853 e
o código CRC 59E304BE.

Referência: Processo nº 23100.016144/2020-15 SEI nº 0538853

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

