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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº. 86, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.

CÂMPUS DO PANTANAL

COMISSÃO ESPECIAL

CURSO DE LETRAS

ABERTURA DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A PROFESSOR SUBSTITUTO

 

A COMISSÃO ESPECIAL DO CURSO DE LETRAS DO CÂMPUS DO PANTANAL - CPAN, ins�tuída
pela Instrução de Serviço nº 122/2020 e pela Instrução de Serviço nº 129/2020,  do Câmpus
do Pantanal  da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o disposto no Edital Prograd nº 127/2020; nas Leis
Federais nº 8.745/1993, nº 9.849/1999, nº 12.425/2011 e nº 12.772/2012; nas Resoluções
Coeg nº 21/2011 e nº 96/2011 e nos Decretos nº 7.485/2011 e nº 8.259/2014, torna público
o Edital para seleção de candidatos a Professor Subs�tuto, conforme disposições abaixo:

 

1. ALTERA OS ITENS 6.4, 6.5, 6.7 e 6.8 DO EDITAL CPAN nº 65/2020.

 

Para que considere:

6.4. A prova didá�ca será realizada no dia 13/08/2020, a par�r das 14 horas, em sala virtual
do Google Meet criada pela Comissão Especial, podendo ser estendida até o dia 14/08/2020,
dependendo do número de candidatos classificados para esta etapa;

Ao invés de:

6.4. A prova didá�ca será realizada no dia 13/08/2020, a par�r das 09h00, em uma sala virtual
no Google Meet. O link da sala virtual será enviado por e-mail aos candidatos com até 30
(trinta) minutos de antecedência do início da prova.

 

Para que considere:

6.5 A apreciação de �tulos será realizada no dia 15/08/2020, das 14h00 às 16h00 em
uma sala virtual do Google Meet criada pela Comissão especial. O candidato deverá entregar
o Curriculum Vitae, no formato da Plataforma La�es/CNPq, documentado, para a realização
da prova de �tulos no momento da inscrição, em um único documento em pdf, não sendo
considerados os encaminhados a posteriori.

Ao invés de:

6.5. A prova de �tulos será realizada no dia 14/08/2020, das 08h00 às 10h00, de forma
remota pela Comissão Especial de Seleção de Professor Subs�tuto. A nota da prova de �tulos
está limitada 100,0 (cem) pontos, conforme tabela e normas da Resoluções Coeg UFMS nº
21/2011.  Os �tulos analisados serão aqueles entregues pelos candidatos mediante os
documentos solicitados no ato da inscrição, conforme consta na letra “d”, do item 3 deste
edital.
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Para que considere:

6.7 A divulgação do resultado da prova obje�va será no dia 12 e da prova didá�ca e de �tulos
será no dia 14 de agosto de 2020, logo após o término dos trabalhos no endereço
eletrônico: h�ps://cpan.ufms.br/.

Ao invés de:

6.7 A divulgação do resultado da prova obje�va será no dia 12/08/2020 e da prova didá�ca e
de �tulos será no dia 15 de agosto de 2020, logo após o término dos trabalhos no endereço
eletrônico:  h�ps://cpan.ufms.br/.

 

Para que considere:

6.8. O período para recurso do resultado das provas é de 14 a 17 de agosto de 2020, devendo
ser encaminhado para o e-mail da presidente da Comissão Especial, furtado.ramos@ufms.br.

Ao invés de:

6.8. O período para recurso do resultado das provas é de 14 a 17 de agosto de 2020, devendo
ser encaminhado para o e-mail da presidente da Comissão Especial, rosangela.villa@ufms.br.

 

Corumbá, 11 de agosto de 2020.

 

 

Prof. Dr. Wellington FurtadoRamos

Presidente da Comissão Especial

 

  

Documento assinado eletronicamente por Wellington Furtado Ramos,
Professor do Magisterio Superior, em 11/08/2020, às 18:50, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2093265 e o código CRC 0C5B37FD.

CÂMPUS DO PANTANAL
Av. Rio Branco,1270 - Universitário

Fone: (67)3234-6813
CEP 79304-020 - Corumbá - MS

Referência: Processo nº 23449.001776/2020-35 SEI nº 2093265

https://cpan.ufms.br/
https://cpan.ufms.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

