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Edital nº 09/2014 SEaD/UNIVASF, de 16 de junho de 2014 – Prorroga inscrições do 

Edital 05, alterado pelo edital 08/2014-SEaD/UNIVASF 
 

 
O Secretário de Educação a Distância da UNIVASF, no uso de suas atribuições, 

resolve alterar o cronograma do Edital nº 05/2014, de 27 de março de 2014, alterado 
pelo Edital 08/2014, que trata do Processo Seletivo para Cursos de Especialização 
(Lato Sensu), contemplando: Especialização em Educação, Contemporaneidade e 
Novas Tecnologias; Especialização em Docência em Biologia; Especialização em 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e Especialização em Ensino de Química e 
Biologia, todos na modalidade a distância, para constar o seguinte. 
 
1. Os itens abaixo do Edital 05/2014, alterados pelo Edital 08/2014, passam a ter a 

seguinte redação:  
 

“4.1. A inscrição será realizada pela internet, na página da Secretaria de Educação a 
Distância da UNIVASF, através do Sistema de Processos Seletivos da SEaD (Sipss), na opção 
Seleções (http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo), no período de 12 de maio a 20 de 
julho de 2014, mas seu deferimento será condicionado à conferência dos documentos 
anexados e conferidos pelo candidato, conforme listados no item 6.1 deste edital. 
.............................................................................................................................. 
 
4.4 A taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais), e deverá ser recolhida no Banco do 
Brasil, através da Guia de Recolhimento (GRU). O formulário GRU deverá ser emitido no 
momento da realização da inscrição, pelo link: 
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples_parte2.asp e preenchido conforme se 
segue: Unidade Gestora: 154421, Gestão 26230, Recolhimento Código 28883-7, Número de 
Referência: 10041707, Competência: 05/2014. O pagamento poderá ser efetuado até o dia 
21/07/2014. 
..................................................................................................................................... 
 
6.3. O(a) candidato(a) que tiver sua inscrição deferida terá sua confirmação de inscrição 
disponibilizada na área “Acompanhamento de Inscrição”, no Sipss ou através do endereço 
eletrônico www.sead.univasf.edu.br, a partir do dia 23 de julho de 2014. 
 
6.4. Após a divulgação das inscrições deferidas, o(a) candidato(a) não incluído(a) na relação poderá, 
por meio do Sipss,  interpor recurso até as 18 horas do dia 25 de julho de 2014,  observado o 
horário oficial de Brasília/DF. 
 

http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples_parte2.asp
http://www.sead.univasf.edu.br/
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6.5. O resultado do recurso previsto no item anterior será divulgado a partir do dia 29 de julho de 
2014,  na área “Acompanhamento de Inscrição”, do Sipss, ou através do endereço eletrônico 
www.sead.univasf.edu.br. 
...................................................................................................................................... 
 
7.1. A análise dos documentos para fins de pontuação será efetivada no período de 04 a 08 de 
agosto de 2014, mediante: a avaliação da carta de intenções, assinada de próprio punho e 
análise curricular. 
.................................................................................................................................... 
 
9.1 A divulgação do resultado do Processo Seletivo será disponibilizada no site 
www.sead.univasf.edu.br, a partir do dia 12 de agosto 2014.  O Desempenho individual poderá 
ser consultado na área “Acompanhamento de Inscrição”, no Sipss, na página da Secretaria de 
Educação a Distância (http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo) 
...................................................................................................................................... 
 
11.1. A matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as), classificados(as) e convocados(as) 
para os cursos previstos neste edital deverá ser efetivada no período de 25 a 29 de agosto de 
2014, mediante entrega dos documentos solicitados no item 11.3 deste Edital, cópias legíveis e 
com a grafia do prenome, demais nomes e sobrenomes idêntica”.  

 
 

Petrolina, 16 de junho de 2014. 
 

 
 
 

Francisco Ricardo Duarte 
Secretário de Educação a Distância 

 

http://www.sead.univasf.edu.br/
http://www.sead.univasf.edu.br/
http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo
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Anexo I – Cronograma 

 
Processo Seletivo para Curso de Especialização (Lato Sensu) – 2014.1, na modalidade 
a distância – Edital 05/2014  
 
 

Atividades Período  

Inscrições 12/05/2014 a 20/07/2014 

Solicitação de isenção de taxa de inscrição 12 a 16/05/2014 

Divulgação do resultado da solicitação de isenção 
de taxa de inscrição 

20/05/2014 

Pagamento da Inscrição Até 21/07/2014 

Deferimento da inscrição (item 6.3: análise item 6.1 
do edital) 

23/07/2014 

Recurso contra indeferimento de inscrição 25/07/2014 

Resultado do recurso inscrição 29/07/2014 

Análise da documentação anexada (Carta de 
intenções e currículo) 

04 a 08/08/2014 

Divulgação do Resultado 12/08/2014 

Prazo para Interposição de Recurso(s) 14/08/2014 

Julgamento recursos interpostos 19/08/2014 

Divulgação do Resultado Final 21/08/2014 

Matrículas 25 a 29/08/2014 

Previsão de início dos cursos 01/09/2014 

 


