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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 141/2021

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re�fica o Edital Nº 141, de
29 de abril de 2021, publicado no Bolem de Serviço Eletrônico e no Portal UNIPAMPA, em de 29 de abril de 2021, re�ficado pelo
edital Nº 172/2021, de 13 de maio de 2021, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico e no Portal UNIPAMPA, em 13 de maio de
2021, re�ficado pelo edital Nº 199/2021, de 26 de maio de 2021, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico e no Portal
UNIPAMPA, em 26 de maio de 2021 conforme abaixo:

 

Onde se lê:

(...)

10. CRONOGRAMA

... ...

Divulgação da Lista Final dos candidatos em ordem de classificação 11/06/2021

Envio da documentação para Solicitação de Matrícula dos candidatos classificados dentro do
quan�ta�vo de vagas ofertadas por grupo

De 11/06/2021 até
16/06/2021

Complementação da documentação, conforme item 8 deste edital, via internet, na página  De 11/06/2021 até
17/06/2021

Convocação dos suplentes e novo cronograma para envio da documentação  18/06/2021

(...)

 

Leia-se:

(...)

10. CRONOGRAMA

... ...

Divulgação da Lista Final dos candidatos em ordem de classificação A  par�r 15/06/2021 após
às 18:00 hs

Envio da documentação para Solicitação de Matrícula dos candidatos classificados dentro do
quan�ta�vo de vagas ofertadas por grupo

De 11/06/2021 até
17/06/2021

Complementação da documentação, conforme item 8 deste edital, via internet, na página  De 11/06/2021 até
18/06/2021

Convocação dos suplentes e novo cronograma para envio da documentação  21/06/202

(...)

Bagé, 14 de junho de 2021.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 14/06/2021 



Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 14/06/2021, às 16:45, 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 0547632 e o código CRC 0C891CD2.

Referência: Processo nº 23100.006224/2021-35 SEI nº 0547632
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