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ADITIVO 2
EDITAL N° 2/2019 – CEAD/UFPI
(Processo Seletivo Simplificado – Professor Formador CAPES/UAB/CEAD/UFPI)

A Diretora do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da Universidade Federal do
Piauí, em exercício, Lívia Fernanda Nery da Silva, no uso de suas competências e atribuições
legais, no que se refere ao item 3.1 e ao cronograma, do Edital em epígrafe, torna público aos
interessados o presente aditivo, que altera as informações pertinentes na forma que se segue:

Onde se lê:
3 DAS INSCRIÇÕES – GRATUITAS
3.1 Para obter validação, as inscrições serão gratuitas e realizadas mediante o
preenchimento do Requerimento de Inscrição (Anexo III), exclusivamente, por meio
eletrônico (e-mail filoceaseletivo2019@gmail.com), mediante envio da documentação exigida
em formato PDF, contendo como anexo arquivo único e link para o Currículo Lattes
atualizado no corpo da mensagem, a partir da 0h00min do dia 7 de janeiro de 2019 até as
23h59min do dia 11 de janeiro de 2019 (horário local), cujo procedimento deverá seguir as
orientações indicadas nos subitens a seguir.
Leia-se:
3 DAS INSCRIÇÕES – GRATUITAS
3.1 Para obter validação, as inscrições serão gratuitas e realizadas mediante o
preenchimento do Requerimento de Inscrição (Anexo III), exclusivamente, por meio
eletrônico (e-mail filoceadseletivo@gmail.com), mediante envio da documentação exigida
em formato PDF, contendo como anexo arquivo único e link para o Currículo Lattes

atualizado no corpo da mensagem, a partir da 0h00min do dia 7 de janeiro de 2019 até as
23h59min do dia 18 de janeiro de 2019 (horário local), cujo procedimento deverá seguir as
orientações indicadas nos subitens a seguir.

Onde se lê:
ANEXO I - EDITAL 02/2019 - CEAD/UFPI

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
ATIVIDADE / EVENTO

Publicação do edital*

Submissão de inscrição e envio de documentação via e-mail

DATA– Divulgação
EVENTO
04/01/2019

07/01/2019 – 11/01/2019

Resultado da homologação das inscrições

18/01/2019

Interposição de recursos ao resultado da homologação das inscrições

21/01/2019

Resultado da interposição dos recursos

22/01/2019

Resultado da análise de currículo

28/01/2019

Interposição de recursos ao resultado da análise de currículo

30/01/2019

Resultado da interposição de recursos

31/01/2019

Resultado Final

01/02/2019

Nota: Todas as notícias, informações e resultados dos eventos do processo seletivo serão divulgados
no site: www.cead.ufpi.br.

Leia-se:
ANEXO I - EDITAL 02/2019 - CEAD/UFPI

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
ATIVIDADE / EVENTO

Publicação do edital*

Submissão de inscrição e envio de documentação via e-mail

DATA– Divulgação
EVENTO
04/01/2019

07/01/2019 – 18/01/2019

Resultado da homologação das inscrições

23/01/2019

Interposição de recursos ao resultado da homologação das inscrições

24/01/2019

Resultado da interposição dos recursos

25/01/2019

Resultado da análise de currículo

28/01/2019

Interposição de recursos ao resultado da análise de currículo

30/01/2019

Resultado da interposição de recursos

31/01/2019

Resultado Final

01/02/2019

Nota: Todas as notícias, informações e resultados dos eventos do processo seletivo serão divulgados
no site: www.cead.ufpi.br

