
 

 

 

 

EDITAL Nº 263/2016 
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL: SELEÇÃO DE TUTOR  
PET HISTÓRIA DA ÁFRICA 

 
 

 
O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, retifica o Edital 241/2016, para Seleção de Tutor do 
grupo PET História da África, conforme abaixo: 
 
Onde se lê: 
(...)  
5.2. O candidato poderá optar por realizar a entrevista por videoconferência.  

 
§1 O candidato que optar por realizar a entrevista por videoconferência 
deverá enviar email ao CLAA-PET (cla-pet@unipampa.edu.br) informando 
sua decisão até o dia 27 de setembro de 2016. O candidato que não enviar 
mensagem informando sua opção será considerado que este escolheu 
realizar a entrevista presencialmente. 
 
[...] 
 
§6 O candidato deverá enviar os comprovantes do Lattes via SEDEX. A data 
limite para a postagem da documentação é 27 de setembro de 2016. 

(...)  
 
Leia-se: 
(...)  
5.2. O candidato poderá optar por realizar a entrevista por videoconferência.  

§1 O candidato que optar por realizar a entrevista por videoconferência 
deverá enviar email ao CLAA-PET (cla-pet@unipampa.edu.br) informando 
sua decisão até o dia 14 de outubro de 2016. O candidato que não enviar 
mensagem informando sua opção será considerado que este escolheu 
realizar a entrevista presencialmente. 
 
[...] 
 
§6 O candidato deverá enviar os comprovantes do Lattes via SEDEX para 
Pró-Reitoria de Graduação, situada na Avenida Osório, 1139 – 1º Andar, 
Bagé/RS CEP 96400-100. A data limite para a postagem da documentação é 
14 de outubro de 2016. 

(...)  
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Onde se lê: 
(...)  
8. Cronograma 

05/09/2016 Lançamento do Edital 

27/09/2016 
Data Limite para submissão no SIPPEE da proposta selecionada pelo 
campus 

30/09/2016 Realização de entrevistas 

03/10/2016 Data provável para Divulgação do Resultado Provisório 

04/10 a /09/2016 Prazo para interposição de recurso 

A partir de 01/10/2016 Resultado Final / Início das atividades de tutor 

(...)  
 
Leia-se: 
(...)  
8. Cronograma 

05/09/2016 Lançamento do Edital 

14/10/2016 
Data Limite para submissão no SIPPEE da proposta selecionada pelo 
campus 

17 a 21/10/2016 Realização de entrevistas 

25/10/2016 Data provável para Divulgação do Resultado Provisório 

26/10 a 27/10/2016 Prazo para interposição de recurso 

A partir de 28/10/2016 Resultado Final / Início das atividades de tutor 

01/11/2016 Início das atividades de tutor 

(...)  
 
Bagé, 27 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

 

                      Maurício Aires Vieira 

                          Vice-Reitor    

 


