COMUNICADO:
REVISÃO DO RESULTADO DAS ENTREVISTAS E DEMAIS DISPOSIÇÕES
EDITAL 001/2017 – CEAD/UAB/PI e NEAD/UAB/PI

(Revisão do resultado das entrevistas e data do recurso para o resultado final)

Com a anuência dos Diretores do CEAD/UAB/PI e NEAD/UAB/PI, a Comissão de Seleção
instituída para a realização do Processo Seletivo referente ao edital em epígrafe e, considerando os
recursos impetrados,

1. Decidiu pela revisão da avaliação das entrevistas de todos os candidatos, apresentando
o resultado final nesta data;

2. Concede para o presente resultado o prazo de recurso das 08h00min as 16h00min horas
do dia 07.02.2018, a ser enviado por e-mail para os seguintes endereços de acordo com os
respectivos polos de entrevista:
E-mail: assistentedocencia1@hotmail.com para os candidatos dos polos de Bom Jesus, Canto
do Buriti, Corrente, Gilbués, Redenção do Gurguéia, Barras, Buriti dos Lopes, Esperantina, Luiz Correia,
Luzilândia, Piracuruca, Piripiri, Anísio de Abreu, Campo Alegre de Lourdes, Oeiras, São João do Piauí,
Simplício Mendes, Paes Landim, Teresina.

E-mail: assistentedocencia2@hotmail.com para os candidatos dos polos de Alegrete do Piauí,
Inhuma, Itainópolis, Jaicós, Juazeiro da Bahia, Picos, Pio IX, Santa Cruz do Piauí, Simões, Valença do
Piauí, Água Branca, Campo Maior, Castelo do Piauí, Elesbão Veloso, Monsenhor Gil, Regeneração,
União, Cajazeiras do Piauí, Floriano, Marcos Parente, Uruçuí.

3. Informa que o resultado final definitivo do processo seletivo após o julgamento dos
recursos apresentados será publicado até o dia 09.02.2018 no site do CEAD, ressaltando
que a posterior convocação para lista de decisão da CAPES obedecerá ao subitem 2.1 e ao
item 6 do edital.

4. Comunica ainda aos candidatos que as informações relativas aos subitens 1.6, 4.1.4 e
12.1 do edital serão confirmadas até a data de assinatura do Termo de Compromisso
para o Cargo de Assistente a Docência, sujeitando os infratores a imediata exclusão
do processo seletivo e o chamamento do candidato classificado subsequente, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis.
Teresina (PI), 05 de fevereiro de 2018.
A Comissão de Seleção

