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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 171/2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 157/2020

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de 26 de junho de
2020, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em 1º de julho de 2020, conforme abaixo:

Onde se lê:

(...)

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1 As inscrições deverão ser realizadas pelo(a) candidato(a) no período de 01/07/2020 a 12/07/2020, no Sistema
GURI de inscrições da UNIPAMPA, cujo endereço eletrônico é  h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/.

(...)

 

Leia-se:

(...)

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1 As inscrições deverão ser realizadas pelo(a) candidato(a) no período de 01/07/2020 a 24/07/2020, no Sistema
GURI de inscrições da UNIPAMPA, cujo endereço eletrônico é h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

9. DO RESULTADO

(...)

9.2. A divulgação do resultado final será no dia 24 de julho de 2020 no seguinte endereço
eletrônico h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

9.3. Os candidatos selecionados para atuarem como bolsistas de iniciação à docência deverão confirmar sua
par�cipação pelo envio da documentação (exigida no item 11 do presente Edital) ao endereço eletrônico
ins�tucional do coordenador de área do subprojeto/núcleo até 27 de julho de 2020.

(...)

 

Leia-se:

(...)

9. DO RESULTADO

(...)

9.2. A divulgação do resultado final será no dia 07 de agosto de 2020 no seguinte endereço
eletrônico h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

Boletim de Serviço Eletrônico em 14/07/2020
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9.3. Os candidatos selecionados para atuarem como bolsistas de iniciação à docência deverão confirmar sua
par�cipação pelo envio da documentação (exigida no item 11 do presente Edital) ao endereço eletrônico
ins�tucional do coordenador de área do subprojeto/núcleo até 14 de agosto de 2020.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

10. DO CRONOGRAMA

Quadro 2 – Cronograma do processo sele�vo

A�vidade Data Local

(...) (...) (...)

Período de inscrições

De
01/07/2020

até
12/07/2020

h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

Homologação das inscrições Até
14/07/2020

h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

 

Recursos da homologação Até às 12h de
15/07/2020 Para o e-mail pibid@unipampa.edu.br

Divulgação do resultado final da
homologação 16/07/2020 h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

Seleção 17/07 a
21/07/2020 Conforme es�pulado no item 8 deste Edital.

Resultado preliminar 22/07/2020 h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

Recursos ao resultado preliminar Até às 12h de
23/07/2020

Para o e-mail pibid@unipampa.edu.br

 

Resultado final 24/07/2020 h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

Envio dos documentos ao endereço
eletrônico do coordenador(a) de área

pelos alunos selecionados.
30/07/2020 Conforme item 11.3.

(...)

 

Leia-se:

(...)

10. DO CRONOGRAMA

Quadro 2 – Cronograma do processo sele�vo

A�vidade Data Local

(...) (...) (...)
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Período de inscrições

De
01/07/2020

até
24/07/2020

h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

Homologação das inscrições Até
28/07/2020

h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

 

Recursos da homologação
Até às 12h

de
29/07/2020

Para o e-mail pibid@unipampa.edu.br

Divulgação do resultado final da
homologação 30/07/2020 h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

Seleção 31/07 a
04/08/2020 Conforme es�pulado no item 8 deste Edital.

Resultado preliminar 05/08/2020 h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

Recursos ao resultado preliminar
Até às 12h

de
06/08/2020

Para o e-mail pibid@unipampa.edu.br

 

Resultado final 07/08/2020 h�ps://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

Envio dos documentos ao endereço
eletrônico do coordenador(a) de área

pelos alunos selecionados

10 a
14/08/2020 Conforme item 11.3.

Início das A�vidades 01/09/2020
As a�vidades serão realizadas de forma

remota enquanto durar o distanciamento
social na área de educação

(...)

Bagé, 13 de julho de 2020.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 14/07/2020, às 10:45,
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 0322870 e o código CRC
D1961425.

Referência: Processo nº 23100.008740/2020-13 SEI nº 0322870
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