
k) comprovante de vínculo com o serviço público para as vagas da demanda professor(a) (Apêndice V do Edital 27/2022). O documento 

l) autodeclaração Étnico-racial (para optantes do grupo PPI)   (Apêndice VII do Edital 27/2022);

m) termo de autodeclaração pessoa com deficiência (para PcD)   (Apêndice VIII do Edital 27/2022);

n) relato histórico da deficiência (PcD)  (Apêndice IX do Edital 27/2022) e laudo.

e) cópia do Histórico Escolar de Graduação;

f) termo de Compromisso no qual afirma estar ciente de que precisará frequentar o polo de apoio presencial e que assume a 

g) cópia da Carteira de identidade ou documento oficial com foto e do Título de eleitor (frente e verso);

h) Quitação com o Serviço Militar (CAM – dentro da validade ou em dia com os carimbos, CDI, CI, CRM) (para homens);

i) Certidão de quitação eleitoral (a justificativa e o comprovante de votação não valem como quitação) 

j) Registro Nacional de Estrangeiro(a)s ou passaporte, visto de permanência para estrangeiro(a)s;

I – Informar ao(à)s candidato(a)s convocado(a)s dentro do número de vagas e remanejados (Apêndice I), os procedimentos para a PRÉ-

MATRÍCULA online, no período de 19 a 22/08/2022, utilizando o Sistema PS (https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/), conforme

cronograma, procedimentos e envio dos documentos listados no item 10.3, do Edital 27/2022, a seguir:

a) Ficha de dados cadastrais, devidamente preenchida (Apêndice XI do Edital 27/2022);

b) declaração de informações pessoais (DIP), preenchida (Apêndice X do Edital 27/2022 );

c) cópia do Diploma de Graduação, revalidado se for o caso, ou Atestado de Conclusão de Curso Superior;

d) uma foto 3x4 (atual);

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)

Secretaria de Educação a Distância (SEAD)

PORTARIA CG Nº 19/2022, DE 17 DE AGOSTO DE 2022.

QUARTA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PRÉ-MATRÍCULA

A Comissão Gestora do Processo Seletivo de discentes para cursos de pós-graduação a distância, no uso de suas atribuições, e tendo em

vista o disposto no Edital nº 27/2022/SEaD/Univasf, de 31 de maio de 2022, SIPAC Nº23402.018426/2022-14, com resultado homologado

pelo Edital n. 41/2022, tendo em vista o resultado da 3ª convocação, resolve:



POLO DE APOIO PRESENCIAL JUAZEIRO - BA

Polo Nome Modalidade de Vaga Remanejamento
Juazeiro-BA Maiara Santos Nunes de Oliveira Ampla Concorrência (AC) Vagas remanescentes

Juazeiro-BA Adriano Oliveira Pantaleão Ampla Concorrência (AC) Vagas remanescentes

Juazeiro-BA Geane Soares da Silva Borges Ampla Concorrência (AC) Vagas remanescentes

Juazeiro-BA Erika da Costa Cruz Ampla Concorrência (AC) Vagas remanescentes

Fim da listagem.

Comissão Gestora

Portaria GR 405/2022

APÊNDICE I

Listagem de candidato(a)s convocado(a)s  e remanejado(a)s para a PRÉ-MATRÍCULA online, no período de 19 a 22/08/2022:

III - Demais procedimentos de matrícula estão descritos no Edital de abertura nº 27/2022, disponível no Portal SEaD. Os formulários e 

modelos (Apêndices do Edital) podem ser consultados no ambiente do referido Edital na página da Sead/Univasf 

(https://www.sead.univasf.edu.br/editais/edital.php?id=102).

Petrolina, 17 de agosto de 2022


