Boletim de Serviço Eletrônico em 22/02/2021

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 21/2021
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 392/2020
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re ﬁca o
Edital nº 392/2020, de 29 de dezembro de 2020, com Extrato publicado no Diário Oﬁcial da União nº 250,
Seção nº 3, página 131, de 31 de dezembro de 2020, nos seguintes termos:

Onde se lê:
(...)
10. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
10.1. As provas serão realizadas remotamente, sob a forma on-line, mediante u lização de
ferramentas virtuais como o Google Meet e Google Forms, e divididas em duas etapas:
(...)
10.2 As informações acerca da Data e Hora de Início da Seleção, o link para ingressar na sala virtual da
ferramenta (Google Meet), e a divulgação dos membros da Comissão Examinadora do Processo Sele vo,
serão
publicadas
na
página
referente
a
este
Edital
no
endereço
eletrônico
h ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, a par r da data provável de 25/01/2021.
(...)
Leia-se:
(...)
10. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
10.1. As provas serão realizadas remotamente, sob a forma on-line, mediante u lização de
ferramentas virtuais como Google Meet, o Zoom e Google Forms, e divididas em duas etapas:
(...)
10.2 As informações acerca da Data e Hora de Início da Seleção, o link para ingressar na sala virtual da
ferramenta (Google Meet e Zoom), e a divulgação dos membros da Comissão Examinadora do
Processo Sele vo, serão publicadas na página referente a este Edital no endereço eletrônico
h ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, a par r da data provável de 25/01/2021."
(...)

Bagé, 19 de fevereiro de 2021.
Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 22/02/2021, às 09:23, 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 0465896 e o
código CRC 07D5A947.
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