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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 192/2020

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 186/2020

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da Reitoria, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, re�fica o Edital nº 186, de 27 de julho de 2020, referente ao Processo Sele�vo de Bolsista de Pós-
Doutorado no âmbito do Edital de Seleção Emergencial II “CAPES-Fármacos e Imunologia” Nº 11/2020, conforme
abaixo:

Onde se lê:

(...)

5.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO

5.1 A inscrição do candidato deverá ser feita até 30 de julho de 2020 por meio do envio da Ficha de inscrição (Anexo
I) através de correio eletrônico (e-mail) a Coordenação do PPGBIOQ da UNIPAMPA para o endereço eletrônico:
ppgbioq@unipampa.edu.br.

(...)

 

Leia-se:

(...)

5.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO

5.1  A inscrição do candidato deverá ser feita até 31 de julho de 2020 por meio do envio da Ficha de inscrição (Anexo
I), documentos comprobatórios (conforme item 6) e planilha de pontuação do la�es (Anexo II) devidamente
preenchida, através de correio eletrônico (e-mail) a Coordenação do PPGBIOQ da UNIPAMPA para o endereço
eletrônico: ppgbioq@unipampa.edu.br

(...)

 

Onde se lê:

(...)

7. SELEÇÃO DO CANDIDATO

(...)

Primeira etapa: Avaliação de Currículo

O currículo atualizado do candidato será avaliado por uma comissão específica, nomeada pela Coordenação e
pontuado de 0 (zero) a 10 (dez), conforme documentação apresentada e indicada na planilha de pontuação do la�es
(Anexo II). Serão considerados os seguintes critérios: qualidade da produção cien�fica dos úl�mos 5 (cinco) anos e
sua vinculação com as áreas de concentração que atendam às linhas de pesquisa do PPG Bioquímica.

(...)

 

Leia-se:

(...)

Boletim de Serviço Eletrônico em 29/07/2020
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7. SELEÇÃO DO CANDIDATO

(...)

Primeira etapa: Avaliação de Currículo

O currículo atualizado do candidato será avaliado por uma comissão específica, nomeada pela Coordenação e
pontuado de 0 (zero) a 10 (dez), conforme documentação apresentada e indicada na planilha de pontuação do la�es
(Anexo II). Serão considerados os seguintes critérios: qualidade da produção cien�fica dos úl�mos 5 (cinco) anos e
sua vinculação com as áreas de concentração que atendam às linhas de pesquisa do PPG Bioquímica. Durante a
avaliação da planilha do La�es, a pontuação de cada item será verificada e inserida pela Comissão de Seleção,
seguindo a pontuação e critérios já publicados do PPGBIOQ.

(...)

Bagé, 29 de julho de 2020.

 

Marcus Vinicius Morini Querol

Vice-Reitor no exercício da Reitoria

 

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS MORINI QUEROL, Vice-Reitor no exercício da
Reitoria, em 29/07/2020, às 15:30, 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 0331973 e o código CRC
0DFB17D1.

Referência: Processo nº 23100.009999/2020-81 SEI nº 0331973

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

