
 
 

 
EDITAL Nº 193/2017 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 184/2017 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

 
 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 184/2017, de 17 de maio de 2017, publicado 
no Diário Oficial da União em 19 de maio de 2017 na Seção nº 3, página 31, nos 
seguintes termos: 
 
Onde se lê:  
(...) 
1. DAS VAGAS 
1.1. As vagas detalhadas a seguir são referentes à contratação de Professor 
Substituto com regime de trabalho de 40 horas semanais:  

Campus 
Área de 

Conhecimento 
Requisitos Vagas Processo Nº 

Modalidades 
de Provas 

Bagé 

Ciência, 
Tecnologia e 

Engenharia de 
Alimentos 

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Ciência e Tecnologia de 
Alimentos e Mestrado ou Doutorado 

em Engenharia de Alimentos ou 
Ciência e Tecnologia de Alimentos ou 

áreas afins 

01 
23100.001258/2017-

57 

Didática, 
Entrevista e 

Títulos. 

(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
1. DAS VAGAS 
1.1. As vagas detalhadas a seguir são referentes à contratação de Professor 
Substituto com regime de trabalho de 40 horas semanais:  

Campus 
Área de 

Conhecimento 
Requisitos Vagas Processo Nº 

Modalidade
s de Provas 

Bagé 

Ciência, 
Tecnologia e 

Engenharia de 
Alimentos 

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Ciência e Tecnologia de 
Alimentos ou Química de Alimentos e 
Mestrado ou Doutorado em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos ou 
Engenharia de Alimentos ou áreas 

afins 

01 
23100.001258/2017-

57 

Didática, 
Entrevista e 

Títulos. 

(...) 
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Onde se lê:  
(...) 
3. DA INSCRIÇÃO  
3.1. O período de inscrições será de 19/05/2017 a 01/06/2017. 
3.1.1. Prazo final para pagamento da taxa de inscrição 02/06/2017. 
(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
3. DA INSCRIÇÃO  
3.1. O período de inscrições será de 19/05/2017 a 08/06/2017. 
3.1.1. Prazo final para pagamento da taxa de inscrição 09/06/2017. 
(...) 
 
Onde se lê:  
(...) 
3.4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
3.4.1. Os candidatos que pretendem solicitar isenção da taxa de inscrição deverão 
fazê-lo até o dia 24/05/2017, nos termos do item 4.4 do Edital de Condições Gerais 
nº 224/2016. 
3.4.2. O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgado no 
dia 26/05/2017, no endereço eletrônico www.unipampa.edu.br/portal/concursos, bem 
como em quadro de avisos dos campi da UNIPAMPA. 
(...) 
 
Leia-se:  
3.4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
(...) 
3.4.1. Os candidatos que pretendem solicitar isenção da taxa de inscrição deverão 
fazê-lo até o dia 04/06/2017, nos termos do item 4.4 do Edital de Condições Gerais 
nº 224/2016. 
3.4.2. O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição será divulgado no 
dia 05/06/2017, no endereço eletrônico www.unipampa.edu.br/portal/concursos, bem 
como em quadro de avisos dos campi da UNIPAMPA. 
(...) 
 
Onde se lê:  
(...) 
3.4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
3.4.4. O candidato que não tiver seu pedido de isenção ou recurso deferido deverá 
ter efetuada sua inscrição até 01/06/2017 e o pagamento da taxa de inscrição até o 
dia seguinte, caso contrário, estará automaticamente excluído do processo seletivo 
simplificado. 
(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
3.4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
3.4.4. O candidato que não tiver seu pedido de isenção ou recurso deferido deverá 
ter efetuada sua inscrição até 08/06/2017 e o pagamento da taxa de inscrição até o 

http://www.unipampa.edu.br/portal/concursos
http://www.unipampa.edu.br/portal/concursos
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dia seguinte, caso contrário, estará automaticamente excluído do processo seletivo 
simplificado. 
(...) 
 
Onde se lê:  
(...) 
5. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada 
em www.unipampa.edu.br/portal/concursos, bem como em quadro de avisos dos 
campi da UNIPAMPA, na data provável de 09/06/2017. 
(...) 
 
Leia-se:  
(...) 
5. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
5.1. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada 
em www.unipampa.edu.br/portal/concursos, bem como em quadro de avisos dos 
campi da UNIPAMPA, na data provável de 14/06/2017.  
(...) 
 
Onde se lê:  
(...) 
6. DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
Onde se lê:  
(...) 
6.1.  O período provável de realização da seleção será de 26/06/2017 a 07/07/2017. 
Leia-se:  
(...) 
6. DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
6.1.  O período provável de realização da seleção será de 03/06/2017 a 14/07/2017. 
(...) 
 
Bagé, 31 de maio de 2017. 
 
 
 
 

                                                   Marco Antonio Fontoura Hansen 
                                                               Reitor 
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