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EDITAL Nº 386/2021
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 375/2021
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, retifica
o Edital Nº 375, de 22 de outubro de 2021, publicado no Portal UNIPAMPA e Boletim de Serviço
Eletrônico em 22 de outubro de 2021, conforme segue:

Onde se lê:
(...)
5.2. Requisitos, Compromissos e Direitos do Bolsista:
5.2.1. cumprir as demandas que lhe forem destinadas pelo orientador, conforme o Plano de Atividade
aprovado, considerando a carga horária semanal a ser cumprida;
5.2.2. demonstrar iniciativa e bom desempenho acadêmico;
5.2.3. participar das capacitações oferecidas pelo DTIC, relacionadas a tecnologias e sistemas
institucionais;
5.2.4. participar das capacitações proporcionadas pelo Gabinete da Reitoria, relacionadas à estrutura
funcional da Universidade;
5.2.5. manter Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
5.2.6. apresentar relatório
desligamento;

final

de atividades, ao término de vigência da bolsa ou por motivo de

5.2.7. informar e manter regularizado seu CPF e conta bancária corrente, em que seja titular, para fins de
pagamento da bolsa pela instituição;
(...)
Leia-se:
(...)
5.2. Requisitos, Compromissos e Direitos do Bolsista:
5.2.1. cumprir as demandas que lhe forem destinadas pelo orientador, conforme o Plano de Atividade
aprovado, considerando a carga horária semanal a ser cumprida;
5.2.2. demonstrar iniciativa e bom desempenho acadêmico;
5.2.3. participar das capacitações oferecidas pelo DTIC, relacionadas a tecnologias e sistemas
institucionais;
5.2.4. participar das capacitações proporcionadas pelo Gabinete da Reitoria, relacionadas à estrutura
funcional da Universidade;
5.2.5. manter Curriculum Vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;

5.2.6. apresentar relatório
desligamento;

final

de atividades, ao término de vigência da bolsa ou por motivo de

5.2.7. informar e manter regularizado seu CPF e conta bancária corrente, em que seja titular, para fins de
pagamento da bolsa pela instituição;
5.2.8. apresentar, no início das atividades a proposta de plano de trabalho, conforme ANEXO V.
Onde lê-se:
(...)
6. CRONOGRAMA
22/10/2021

Publicação do edital.

25/10 e 26/10

Período de inscrições.

27/10/2021

Divulgação da lista de inscrições homologadas e horários das entrevistas

28/10 e 29/10

Processo seletivo

02/11/2021

Divulgação do resultado preliminar.

03/11/2021

Recebimento de recursos.

05/11/2021

Resultado final emitido pelo Gabinete da Reitoria via edital.

08/11/2021

Início das atividades.

(...)
Leia-se:
(...)
6. CRONOGRAMA

(...)

22/10/2021

Publicação do edital.

25/10 a 29/10

Período de inscrições.

03/11/2021

Divulgação da lista de inscrições homologadas e horários das entrevistas

04/11 e 05/11

Processo seletivo

08/11/2021

Divulgação do resultado preliminar.

09/11/2021

Recebimento de recursos.

12/11/2021

Resultado final emitido pelo Gabinete da Reitoria via edital.

15/11/2021

Início das atividades.

Onde se lê:
(...)
8 . CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO DOS DISCENTES
8.1. o aluno interessado em concorrer à bolsa deve preencher a ficha de inscrição (Anexo IV) e
encaminhá-la para o e-mail da ADAFI: adafi@unipampa.edu.br, de acordo com o prazo estipulado neste
Edital, com a seguinte documentação digitalizada e/ou foto, especificando assunto “edital ADAFI”:
8.1.1. cópia do histórico acadêmico atualizado;
8.1.2. currículo da trajetória acadêmica;
8.1.3. declaração de disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas, conforme Anexo
I;
8.1.4. proposta de plano de trabalho, conforme ANEXO V.
(...)
Leia-se:
(...)
8. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO DOS DISCENTES
8.1. o aluno interessado em concorrer à bolsa deve preencher a ficha de inscrição (Anexo IV) e
encaminhá-la para o e-mail da ADAFI: adafi@unipampa.edu.br, de acordo com o prazo estipulado neste
Edital, com a seguinte documentação digitalizada e/ou foto, especificando assunto “edital ADAFI”:
8.1.1. cópia do histórico acadêmico atualizado;
8.1.2. currículo da trajetória acadêmica;
8.1.3. declaração de disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas, conforme Anexo
I;
(...)
Bagé, 27 de outubro de 2021.
Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 27/10/2021, às 17:03,
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 0651054 e
o código CRC 772F1D5B.
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