
   

RETIFICAÇÃO DO EDITAL INTERNO Nº. 002/2013

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROFEXT / UNIPAMPA / 2013

A Coordenadora Acadêmica do Campus Caçapava do Sul da UNIPAMPA torna público que 
o  prazo  para  interposição  de  recursos  foi  alterado  para  o  dia  11  de  junho  de  2013, 
conforme retificação do edital interno de  Fomento à Extensão (PROFEXT) UNIPAMPA – 
EDITAL Nº 003/2013.

Onde se lê:

5. Do Cronograma

O processo de seleção de bolsistas seguirá o cronograma apresentado no Quadro 2.

Datas Etapas

29 de maio Lançamento do edital no endereço: 
 http://www.unipampacs.net/wp/coordacademica/

29  de  maio  a  06 
de junho

Inscrições on-line no endereço: 
https://docs.google.com/forms/d/1O66-
Pz9dPAvPMIIFxdQfQkfpNyXDZMBdc_bOCR7Fdnc/viewform 

 07 de junho Homologação das inscrições.

10 de junho Recursos (até às 18h) através do e-mail da comissão local de extensão 
comissaoextensaocs@gmail.com.br 

12 de junho Divulgação da listagem de inscritos após recurso

13 de junho a 28 
de junho

Entrevista  e  seleção  de  candidatos  conforme   critério  de  cada 
coordenador, conforme estabelecido no item 06 deste edital.

01 de julho Resultados provisórios divulgado no portal:
http://www.unipampacs.net/wp/coordacademica/

02 de julho Recursos (até às 18h) através do e-mail da comissão local de extensão 
comissaoextensaocs@gmail.com.br 

04 de julho Resultado final divulgado no endereço: 
http://www.unipampacs.net/wp/coordacademica/

Quadro 2: Cronograma de seleção de bolsistas.

Leia-se:
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11 de junho Recursos (até às 18h) através do e-mail da comissão local de extensão 
comissaoextensaocs@gmail.com 

12 de junho Divulgação da listagem de inscritos após recurso 

13 de junho a 28 
de junho

Entrevista  e  seleção  de  candidatos conforme   critério  de  cada 
coordenador, conforme estabelecido no item 06 deste edital.

01 de julho Resultados provisórios divulgado no portal:
http://www.unipampacs.net/wp/coordacademica/

02 de julho Recursos (até às 18h) através do e-mail da comissão local de extensão 
comissaoextensaocs@gmail.com 

04 de julho Resultado final divulgado no endereço: 
http://www.unipampacs.net/wp/coordacademica/

Quadro 2: Cronograma de seleção de bolsistas.

Onde se lê:

7. Dos resultados

O resultado provisório de seleção dos bolsistas será divulgado no dia 01 de julho de 2013, 
no  sítio  virtual  da  Coordenação  Acadêmica 
http://www.unipampacs.net/wp/coordacademica/  e no mural  da Secretaria Acadêmica da 
UNIPAMPA Campus Caçapava do Sul. 
O resultado final, após a interposição de recursos, será divulgado no dia 04 de julho de 
2013,  no  sítio  virtual  da  Coordenação  Acadêmica 
<http://www.unipampacs.net/wp/coordacademica/> e no mural da Secretaria Acadêmica da 
UNIPAMPA Campus Caçapava do Sul. 

Leia-se:

7. Dos resultados

A relação final de inscritos para concorrer as bolsas, após a interposição de recursos,  será 
divulgada no dia 12 de junho de 2013.
O resultado provisório de seleção dos bolsistas será divulgado no dia 01 de julho de 2013, 
no  sítio  virtual  da  Coordenação  Acadêmica 
http://www.unipampacs.net/wp/coordacademica/  e no mural  da Secretaria Acadêmica da 
UNIPAMPA Campus Caçapava do Sul. 
O resultado final, após a interposição de recursos, será divulgado no dia 04 de julho de 
2013,  no  sítio  virtual  da  Coordenação  Acadêmica 
<http://www.unipampacs.net/wp/coordacademica/> e no mural da Secretaria Acadêmica da 
UNIPAMPA Campus Caçapava do Sul. 

Onde se lê:

9. Dos recursos

9.1 As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas pela Comissão 
Local de Extensão, observada a legislação vigente.
9.2  Os  recursos,  devidamente  fundamentados,  deverão  ser  apresentados  à  Comissão 
Local  de  Extensão  do  campus  Caçapava  do  Sul  pelo  e-mail 
comissaoextensaocs@gmail.com.br , nas datas estabelecidas no cronograma conforme item 
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05, quadro 02,  deste Edital. O candidato deverá certificar-se do recebimento do recurso 
em prazo hábil. 

Leia-se:

9. Dos recursos

9.1 As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão dirimidas pela Comissão 
Local de Extensão, observada a legislação vigente.
9.2  Os  recursos,  devidamente  fundamentados,  deverão  ser  apresentados  à  Comissão 
Local de Extensão do campus Caçapava do Sul pelo e-mail comissaoextensaocs@gmail.com 
nas datas estabelecidas no cronograma conforme item 05, quadro 02,  deste Edital. O 
candidato deverá certificar-se do recebimento do recurso em prazo hábil. 

                                                                                        ______________________________
                                                                                             Aline Lopes Balladares

                                                                                                                     Coordenadora Acadêmica
Universidade Federal do Pampa – Campus

                                                                                          Caçapava do Sul
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