
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

ADITIVO EDITAL N.07/ 2020 CEAD/UFPI 

 
O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal do Piauí e 
Coordenador UAB na UFPI, no uso de suas atribuições legais torna público aos 
interessados a alteração das etapas de processo seletivo do Edital em epígrafe, destinado 
à seleção de candidatos à função de Professor Formador para o Curso de Ciências 
Contábeis, do Programa CAPES/UAB, no âmbito do CEAD/UFPI, ficando tais alterações 
assinaladas no CRONOGRAMA de atividades, abaixo. 

 
 

ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 
 

 

ATIVIDADE / EVENTO DATA DO EVENTO / 
DIVULGAÇÃO 

Publicação do Edital 24 / 01 / 2020 

Submissão de inscrição e envio de documentação via e-mail 31 /01/ 2020 a 
26 / 02 / 2020 

Resultado da homologação das inscrições 04/ 03 / 2020 
Interposição de recursos ao resultado da homologação das 
inscrições 05 / 03 / 2020 

Resultado da homologação das inscrições após interposição 
dos recursos 06 / 03 / 2020 

Resultado da análise de currículo 11 / 03 / 2020 

Interposição de recursos ao resultado da análise de currículo 12 / 03 / 2020 
Resultado da análise de currículo após a interposição de 
recursos 

13 / 03 / 2020 

Resultado da análise dos planos de trabalho 17 / 03 / 2020 
Interposição de recursos em relação às notas dos planos de 
trabalho de disciplina 

18 / 03 / 2020 

Resultado da análise dos planos de trabalho após a interposição 
de recursos 19 / 03 / 2020 

Resultado da análise das videoaulas 24 / 03 / 2020 

Interposição de recursos em relação às notas das videoaulas 25 / 03 / 2020 
Resultado da análise das videoaulas após a Interposição dos 
recursos 26 / 03 / 2020 

Resultado Final 27 / 03 / 2020 
 
 

 

OBS.: 

1. As datas constantes neste cronograma representam uma projeção para fins de avaliação jurídica, podendo 

ser ajustadas conforme necessário for. 

 

 
2. Todas as notícias, informações e resultados dos eventos do Processo Seletivo serão divulgados no 

site:http://www.cead.ufpi.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cead.ufpi.br/

