Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)
Secretaria de Educação a Distância (SEaD)

EDITAL Nº 44, DE 01 DE AGOSTO DE 2022
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL N. 34/2022 - Seleção de bolsista UAB/CAPES
para EQUIPE MULTIDISCIPLINAR no âmbito da Secretaria de Educação a Distância da
Univasf
A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), por meio da Secretaria de Educação a
Distância (SEaD) e da Coordenadoria Geral UAB, RESOLVE alterar o cronograma do Edital nº

34/2022, conforme segue:
1 O item 4.1, do Edital nº 34/2022, passa a ter a seguinte redação:
4.1 As inscrições do Processo Seletivo serão realizadas, exclusivamente, pela internet no endereço
https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/, observado o horário de Brasília-DF, durante o período 01 de
julho a 07 de agosto de 2022, mas seu deferimento será condicionado à análise dos documentos
anexados e conferidos pelo(a) candidato(a), conforme listados no item 4.2 deste edital.

2 O item 5.5.1, do Edital nº 34/2022, passa a ter a seguinte redação:
5.5.1 O resultado preliminar da seleção, com as duas etapas, será divulgado no ambiente do processo
seletivo
(https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps)
e
no
portal
SEaD
(http://sead.univasf.edu.br/editais/) até o dia 12 de agosto de 2022.

3 O item 7.1, do Edital nº 34/2022, passa a ter a seguinte redação:
7.1 A homologação do resultado final será publicada, até o dia 08 16 de agosto de 2022, no Portal
SEaD (http://sead .univasf.edu.br/editais/).

4 Diante das alterações no cronograma, o Apêndice I do Edital n. 34/2022 passa a ter as
seguintes datas:
Etapa/Atividade

Data ou período de
realização

Local
https://sistemas.univasf.edu.br/ps/
http://sead.univasf.edu.br/editais/

Publicação do Edital

01/07/2022

Período de impugnação do Edital

Até 05/07/2022

Período de Inscrição

01/07 a 07/08/2022

E-mail:
processoseletivo.sead@univasf.edu.br
https://sistemas.univasf.edu.br/ps/
(cadastrar usuário e senha)

Até 09/08/2022

https://sistemas.univasf.edu.br/ps/

Deferimento/indeferimento
inscrição

de

Até
dois
dias https://sistemas.univasf.edu.br/ps/
Recurso contra indeferimento de
corridos após a (acesso com usuário e senha)
inscrição
divulgação
do

Av. José de Sá Maniçoba, S/N - CEP: 56304-917 - Centro – Petrolina - PE
http://portais.univasf.edu.br/sead
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Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf)
Secretaria de Educação a Distância (SEaD)

indeferimento.
Análise da documentação

08 a 12/08/2022

Divulgação preliminar do Resultado
Até 12/08/2022
do Processo Seletivo
Interposição
resultado

de

recursos

http://sead.univasf.edu.br/editais/
https://sistemas.univasf.edu.br/ps/

Até
dois
dias
https://sistemas.univasf.edu.br/ps/
contra corridos após a
(acesso com usuário e senha)
divulgação
do
resultado preliminar

Julgamento de recursos

Até 16/08/2022

https://sistemas.univasf.edu.br/ps/

Resultado final (homologação)

Até 16/08/2022

http://sead.univasf.edu.br/editais/
https://sistemas.univasf.edu.br/ps/

Petrolina, 01 de agosto de 2022.
ADRIANA MORENO COSTA SILVA
Coordenadoria Geral UAB
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