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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 355/2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
re fica o Edital nº 355/2022, referente ao processo de seleção dos candidatos ao corpo discente do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêu cas (PPGCF), nível de Mestrado Acadêmico,
Campus Uruguaiana.

 

Onde se lê:

(...)

5.1. Serão disponibilizadas 11 (onze) vagas para discente do Curso de Mestrado em Ciências
Farmacêu cas, distribuídas a seguir, de acordo com a Resolução no 295, de 30 de novembro de 2020,
alterada pela Resolução no 315, de 29 de abril de 2021, e considerando a Resolução no 136, de 22 de
março de 2016, todas do CONSUNI:

a) 9 (nove) vagas para ampla concorrência (universais);

b) 1 (duas) vagas reservadas a candidatos técnico-administrativos em educação da UNIPAMPA;

c) 1 (duas) vagas reservadas a candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com
deficiência.

(...)

 

Leia-se:

(...)

5.1. Serão disponibilizadas 11 (onze) vagas para discente do Curso de Mestrado em Ciências
Farmacêu cas, distribuídas a seguir, de acordo com a Resolução no 295, de 30 de novembro de 2020,
alterada pela Resolução no 315, de 29 de abril de 2021, e considerando a Resolução no 136, de 22 de
março de 2016, todas do CONSUNI:

a) 9 (nove) vagas para ampla concorrência (universais);

b) 1 (uma) vaga reservada a candidatos técnico-administrativos em educação da UNIPAMPA;

c) 1 (uma) vaga reservada a candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

(...)

Bagé, 20 de outubro de 2022.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Boletim de Serviço Eletrônico em
21/10/2022



Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 20/10/2022, às 17:41,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0964162 e o código CRC CC67E862.
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