EDITAL Nº 043/2018
RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLEMENTAR 009/2018
SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA – SiSU – PROCESSO SELETIVO 2018

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 009, de 22 de janeiro de 2018, publicado no
Portal da Unipampa em 22 de janeiro de 2018, retificado pelo Edital n° 019, de 29 de
janeiro de 2018 e pelo Edital n° 027, de 05 de fevereiro de 2018, nos seguintes termos:
Onde se lê:
(...)
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DA LISTA DE ESPERA SISU
(...)
5.9
No dia 15 de fevereiro de 2018, entre 9:00 e 15:00, horário de Brasília, o
candidato inscrito na Lista de Espera SiSU, seu representante legal ou procurador
instituído, deverá comparecer na Unidade Universitária que oferece o curso para o qual
concorre à vaga, portando documento de identificação original com foto para
manifestação presencial de interesse na vaga. A manifestação de interesse se dará por
meio da assinatura dos presentes na lista de candidatos relacionados conforme subitem
5.4 deste Edital.
5.10 Todos os candidatos inscritos na Lista de Espera SiSU, seus representantes legais
ou procuradores instituídos que comparecerem dentro do horário estipulado e
apresentarem documento de identidade original com foto, poderão manifestar interesse
na vaga mesmo que o número de assinaturas já tenha ultrapassado o número de vagas
disponível para o curso.
(...)
Leia-se:
(...)
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DA LISTA DE ESPERA SISU
(...)
5.9. No dia 15 de fevereiro de 2018, entre 9:00 e 15:00, horário de Brasília, o
candidato inscrito na Lista de Espera SiSU, seu representante legal ou procurador
instituído, deverá comparecer na Unidade Universitária que oferece o curso para o qual
concorre à vaga, portando documento de identificação original com foto para
manifestação presencial de interesse na vaga. A manifestação de interesse se dará por
meio da assinatura dos presentes na lista de candidatos relacionados conforme subitem
5.4 deste Edital.
5.9.1. Para manifestação presencial de interesse, será aceita procuração digitalizada ou
autorização do representante legal digitalizada, desde que acompanhada do comprovante
digitalizado de postagem dos Correios para o procurador. O documento original deverá
ser apresentado na matrícula para confirmação da vaga.

Todos os candidatos inscritos na Lista de Espera SiSU, seus representantes legais ou
procuradores instituídos que comparecerem dentro do horário estipulado e apresentarem
documento de identidade original com foto, poderão manifestar interesse na vaga mesmo
que o número de assinaturas já tenha ultrapassado o número de vagas disponível para o
curso.
Bagé, 14 de fevereiro de 2018.

Marco Antonio Fontoura Hansen
Reitor
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