EDITAL Nº. 97/2014
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 63/2014
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital Nº. 63/2014, de 08/04/2014,
conforme segue:
Onde se lê:
4.1 Período: 14 a 30 de abril de 2014.
4.3 Os candidatos devem encaminhar a documentação necessária para instruir
o processo (item 5) à Secretaria Acadêmica do campus Dom Pedrito,
pessoalmente, por procurador, por correspondência postada com AR - Aviso de
Recepção ou por correio internacional registrado, com data de postagem até o
dia 02 de maio de 2014 ou ainda, em formato digital, para o e-mail
educampo@unipampa.edu.br
6.2 A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será
publicada em http://www.unipampa.edu.br/portal/educampo e em quadro de
avisos do campus Dom Pedrito, na data provável de 05 de maio de 2014.
6.3 Eventuais pedidos de recursos das inscrições não homologadas deverão
ser encaminhados até às 23h59min do dia 10 de maio de 2014, para o
endereço eletrônico educampo@unipampa.edu.br
6.3.1 O resultado dos recursos será publicado em 12 de maio de 2014 em
http://www.unipampa.edu.br/portal/educampo.
14 CRONOGRAMA
EVENTO
Publicação do Edital
Inscrições
Data limite para envio da documentação
Divulgação da lista das Inscrições homologadas
Prazo para recurso
Divulgação da lista final das Inscrições homologadas
Divulgação dos classificados na primeira fase e cronograma
com as datas, locais e horários das entrevistas
Período das entrevistas
Divulgação final dos aprovados
Matrícula
1º Chamamento Subsequente
Início do semestre letivo

DATA
08/04/2014
14 a 30/04/2014
02/05/2014
05/05/014
10/05/2014
12/05/2014
26/05/2014
02/06/2014 a
13/06/2014
16/06/2014
24/06/2014 a
26/06/2014
30/06/2014
07/07/2014

Leia-se:
4.1 Período: 17 de abril a 07 de maio de 2014.
4.3 Os candidatos devem encaminhar a documentação necessária para instruir
o processo (item 5) à Secretaria Acadêmica do campus Dom Pedrito,
pessoalmente, por procurador, por correspondência postada com AR - Aviso de
Recepção ou por correio internacional registrado, com data de postagem até o
dia 08 de maio de 2014 ou ainda, em formato digital, para o e-mail
educampo@unipampa.edu.br
6.2 A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será
publicada em http://www.unipampa.edu.br/portal/educampo e em quadro de
avisos do campus Dom Pedrito, na data provável de 09 de maio de 2014.
6.3 Eventuais pedidos de recursos das inscrições não homologadas deverão
ser encaminhados até às 23h59min do dia 12 de maio de 2014, para o
endereço eletrônico educampo@unipampa.edu.br
6.3.1 O resultado dos recursos será publicado em 14 de maio de 2014 em
http://www.unipampa.edu.br/portal/educampo.
14 CRONOGRAMA
EVENTO
Publicação do Edital
Inscrições
Data limite para envio da documentação
Divulgação da lista das Inscrições homologadas
Prazo para recurso
Divulgação dos resultados dos recursos
Divulgação dos classificados na primeira fase e cronograma
com as datas, locais e horários das entrevistas

DATA
08/04/2014
17/04 a
07/05/2014
08/05/2014
09/05/014
12/05/2014
14/05/2014
26/05/2014
02/06/2014 a
13/06/2014
16/06/2014
24/06/2014 a
26/06/2014
30/06/2014
07/07/2014

Período das entrevistas
Divulgação final dos aprovados
Matrícula
1º Chamamento Subsequente
Início do semestre letivo
Os demais itens do Edital Nº. 63/2014 permanecem inalterados.
Bagé, 30 de abril de 2014.

Ulrika Arns
Reitora
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