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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 355/2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
 re�fica o Edital nº 355/2022, de 19 de outubro de 2022, publicado no Bole�m de Serviço Eletrônico em
20 de outubro de 2022, referente ao processo de seleção dos candidatos ao corpo discente do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Farmacêu�cas (PPGCF), a nível de Mestrado Acadêmico, Campus
Uruguaiana, nos seguintes termos:

 

Onde se lê:

(...)

11. CRONOGRAMA

11.1. As fases do processo sele�vo, com as respec�vas datas, são as que seguem:

a) período de inscrições: de 01/11/2022 até 21/11/2022;

b) divulgação das inscrições homologadas: até 23/11/2022;

c) período para recursos de homologação das inscrições: até 25/11/2022;

d) homologação final das inscrições e divulgação dos nomes da comissão de seleção: até 28/11/2022;

e) prazo para arguição de impedimento de membro da comissão de seleção: até 28/11/2022;

f) prazo para resposta aos pedidos de arguição de impedimento de membro da comissão de seleção: até
30/11/2022;

g) período da seleção: de 01/12/2022 até 16/12/2022;

h) divulgação do resultado preliminar do processo sele�vo: até 09/01/2023;

i) no�ficação da comissão de seleção sobre possíveis aprovados para reserva de vagas à comissão de
heteroiden�ficação: até 09/01/2023;

j) período para recursos ao resultado do processo sele�vo: até 11/01/2023;

k) divulgação de resultado final do processo sele�vo: até 13/01/2023;

l) período de matrícula condicional: de 16/01/2023 até 17/01/2023;

m) período para complementação de documentação da matrícula condicional: 18/01/2023;

n) divulgação dos resultados preliminares da matrícula condicional: até 19/01/2023;

o) período para recurso da matrícula condicional: até 23/01/2023;

p) divulgação do resultado final da matrícula condicional: até 24/01/2023;

q) período para chamada de suplentes: 27/01/2023;

r) período de matrícula em disciplinas (Secretaria de Pós-graduação): 14/02/2023 até 15/02/2023

(...)

Boletim de Serviço Eletrônico em 27/10/2022 



 

Leia-se:

(...)

11. CRONOGRAMA

11.1. As fases do processo sele�vo, com as respec�vas datas, são as que seguem:

a) período de inscrições: de 01/11/2022 até 15/12/2022;

b) divulgação das inscrições homologadas: até 12/01/2023;

c) período para recursos de homologação das inscrições: até 16/01/2023;

d) homologação final das inscrições e divulgação dos nomes da comissão de seleção: até 17/01/2023;

e) prazo para arguição de impedimento de membro da comissão de seleção: até 19/01/2023;

f) prazo para resposta aos pedidos de arguição de impedimento de membro da comissão de seleção: até
20/01/2023;

g) período da seleção: de 23/01/2023 até 27/01/2023;

h) divulgação do resultado preliminar do processo sele�vo: até 02/02/2023;

i) no�ficação da comissão de seleção sobre possíveis aprovados para reserva de vagas à comissão de
heteroiden�ficação: até 02/02/2023;

j) período para recursos ao resultado do processo sele�vo: até 04/02/2023;

k) divulgação de resultado final do processo sele�vo: até 08/02/2023;

l) período de matrícula condicional: de 23/02/2023 até 27/02/2023;

m) período para complementação de documentação da matrícula condicional: 28/02/2023;

n) divulgação dos resultados preliminares da matrícula condicional: até 02/03/2023;

o) período para recurso da matrícula condicional: até 03/03/2023;

p) divulgação do resultado final da matrícula condicional: até 06/03/2023;

q) período para chamada de suplentes: 07/03/2023 a 08/03/2023;

r) período de matrícula em disciplinas (Secretaria de Pós-graduação): 07/03/2023 até 09/03/2023.

(...)

Bagé, 27 de outubro de 2022.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 27/10/2022, às 14:26,
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 0971476 e
o código CRC 62F70044.
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