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Boletim de Serviço Eletrônico em 02/09/2020

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pampa

EDITAL Nº 234/2020
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 214/2020
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, re ﬁca
o Edital Unipampa Nº 214/2020, emi do em de 18 de agosto de 2020, conforme segue:
Onde se lê:
(...)
3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
3.1. A inscrição compreende:
(...)
3.1.3. Devido à situação de emergência por conta da pandemia, será permi do o envio da documentação
via sistema (digitalizada), ﬁcando a con nuidade do pagamento atrelada à entrega da documentação
sica, para arquivamento, após o início das a vidades presenciais, no prazo previsto no item 5.9 deste
edital.
(...)
Leia-se:
(...)
3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
3.1. A inscrição compreende:
(...)
3.1.3. Devido à situação de emergência por conta da pandemia, será permi do o envio da documentação
digitalizada, via sistema e/ou por meio eletrônico (e-mail), para o Núcleo de Desenvolvimento
Educacional (NuDE) da respec va unidade acadêmica, conforme Anexo 3, ﬁcando a con nuidade do
pagamento atrelada à entrega da documentação sica, para arquivamento, após o início das a vidades
presenciais, no prazo previsto no item 5.9 deste edital.
(...)
Onde se lê:
(...)
5. DO CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
(...)
5.2. Período de inscrições: 19/08 à 31/08/2020.
5.3. Envio/entrega da documentação: até 31/08.
(...)
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=391630&infra_…
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Leia-se:
(...)
5. DO CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
(...)
5.2. Período de inscrições: 19/08 a 04/09/2020.
5.3. Envio/entrega da documentação: até 04/09.
(...)
Bagé, 01 de setembro de 2020.
Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

Documento assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 02/09/2020, às
09:37, 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 0351108 e
o código CRC D67A2882.
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