
 

  
 

 
EDITAL Nº 249/2018 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 244/2018 

 
SELEÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATUAÇÃO 
COMO PRECEPTORES BOLSISTAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA/UNIPAMPA/2018 
 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, retifica o Edital nº 244/2018, que trata do processo de seleção 

de professores da Educação Básica para atuação como preceptores bolsistas do 

Programa Institucional de Residência/UNIPAMPA/2018. 

 
Onde se lê: 
(...) 
6.  DAS INSCRIÇÕES 

 
6.1 As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato no período de 16/06/2018 
a 21/06/2018, no Sistema GURI de Inscrições da UNIPAMPA, cujo endereço 
eletrônico é  https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
6.  DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1 As inscrições deverão ser realizadas pelo candidato no período de 16/06/2018 a 
25/06/2018, no Sistema GURI de Inscrições da UNIPAMPA, cujo endereço 
eletrônico é https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/. 
 
Onde se lê: 
(...) 
7.  DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
7.2   A  relação  das  inscrições  homologadas  será publicada em 22/06/2018 no 
endereço eletrônico https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/. 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
7.  DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
7.2 A relação das inscrições homologadas será publicada em 26/06/2018 no 

endereço eletrônico https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ . 
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Onde se lê: 
(...) 
8.  DA SELEÇÃO  
 
8.9  O dia, horário e local da entrevistas serão divulgados com o resultado final das 
inscrições homologadas, no seguinte endereço eletrônico 
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, em 25/06/2018.  
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
8.  DA SELEÇÃO  
 
8.9 O dia, horário e local da entrevistas serão divulgados com o resultado final das 
inscrições homologadas, no seguinte endereço eletrônico 
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, em 28/06/2018. 
 
Onde se lê: 
(...) 
9.  DO RESULTADO 
 
9.2 A divulgação dos resultados final será realizada no dia 03 de julho de 2018 no 
seguinte endereço eletrônico https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/. 
(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
9.  DO RESULTADO 
 
9.2 A divulgação dos resultados final será realizada no dia 06 de julho de 2018 no 
seguinte endereço eletrônico https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/. 
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
10.  DO CRONOGRAMA 

Atividade Data Local 

Lançamento do Edital 15/06/2018 
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 

 

Período de inscrições 
De 16/06/2018 até 

21/06/2018 
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/  

Homologação das 
inscrições 

 
22/06/2018 

https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 
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Recursos da homologação Até 23/06/2018 
Para o e-mail 

residencia.pedagogica@unipampa.edu.br 

Divulgação do resultado 
final da homologação das 
inscrições e divulgação do 

dia, local e horários das 
entrevistas 

25/06/2018 https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/  

Seleção 25/06 até 28/06 Conforme estipulado no item 8 deste Edital 

Resultado preliminar 29/06/2018 https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/  

Recursos ao resultado 
preliminar 

Até 30/06/2018 
Para o e-mail 

residencia.pedagogica@unipampa.edu.br 
 

Resultado final 03/07/2018 https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/  

(...) 
 
Leia-se: 
(...) 
10.  DO CRONOGRAMA 

Atividade Data Local 

Lançamento do Edital 15/06/2018 
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 

 

Período de inscrições 
De 16/06/2018 até 

25/06/2018 
https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 

Homologação das 
inscrições 

 
Até 26/06/2018 

https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 
 

Recursos da homologação Até 27/06/2018 
Para o e-mail 

residencia.pedagogica@unipampa.edu.br 

Divulgação do resultado 
final da homologação das 
inscrições e divulgação do 

dia, local e horários das 
entrevistas 

28/06/2018 https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 

Seleção 29/06 até 03/07 Conforme estipulado no item 8 deste Edital 

Resultado preliminar 04/07/2018 https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 

Recursos ao resultado 
preliminar 

Até dia 05/07/2018 
Para o e-mail 

residencia.pedagogica@unipampa.edu.br 
 

Resultado final 06/07/2018 https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/ 

 
Bagé, 19 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
                                                                     Marco Antonio Fontoura Hansen 

                                              Reitor  
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