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EDITAL Nº 275/2021
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 241/2021
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, retifica o
Edital Nº 241/2021, de 25 de junho de 2021, publicado no Boletim de Serviço Eletrônico e no Portal
UNIPAMPA, em28 de junho de 2021, conforme abaixo:

Onde se lê:
(...)
3. DO CRONOGRAMA
3.1 A divulgação oficial das informações e resultados referentes a este Edital dar-se-á pela publicação no
endereço eletrônico https://sites.unipampa.edu.br/proext/ nas datas estabelecidas abaixo.

DATA

ATIVIDADE

14/07 a
20/07

Período de divulgação do curso

24/07 a
20/07

Abertura do período de inscrições por meio do link:
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/

22/07/2021

Divulgação da listagem nominal dos inscritos

23/07 a
30/08

Inserção dos inscritos na plataforma SIMEC e do curso

04/08

Início do curso (previsão) Aula Inaugural

(...)

Leia-se:
(...)

3. DO CRONOGRAMA
3.1 A divulgação oficial das informações e resultados referentes a este Edital dar-se-á pela publicação no
endereço eletrônico https://sites.unipampa.edu.br/proext/ nas datas estabelecidas abaixo.

DATA

ATIVIDADE

14/07 a
20/07

Período de divulgação do curso

24/07 a
26/07

Abertura do período de inscrições por meio do
link: https://forms.gle/1qpJUkbz7g2WvLsz6

27/07/2021

Divulgação da listagem nominal dos inscritos

28/07 a
29/07

Inserção dos inscritos na plataforma SIMEC e do curso

04/08

Início do curso (previsão) Aula Inaugural

(...)

Onde se lê:
(...)
5. DAS INSCRIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS
5.1
As
inscrições
deverão
ser
realizadas
por
meio
do
Sistema
GURI,
em https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, das 00h00 do dia 16/07 às 23h:59min do dia 20/07
(horário oficial de Brasília)
(...)
Leia-se:
(...)
5. DAS INSCRIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS
5.1 As inscrições deverão ser realizadas através do link de inscrições https://forms.gle/1qpJUkbz7g2WvLsz6
/, das 08h do dia 24/07 às 23h:59min do dia 26/07 (horário oficial de Brasília)
(...)

Onde se lê:
(...)

5. DAS INSCRIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS
(...)
5.4.4 Os/as candidatos/as inscritos/as que forem selecionados para preencherem as vagas, terão seus nomes
divulgados em lista nominal que será publicado em https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/
(...)
Leia-se:
(...)
5. DAS INSCRIÇÕES E PRÉ-REQUISITOS
(...)
5.4.4 Os/as candidatos/as inscritos/as que forem selecionados para preencherem as vagas, terão seus nomes
divulgados em lista nominal que será publicado em https://sites.unipampa.edu.br/proext/
(...)

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

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 19/07/2021, às 13:17, conforme
horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0573198 e o
código CRC C94989D1.

Referência: Processo nº 23100.010669/2021-10

SEI nº 0573198

