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ERRATA EDITAL 39/2022 – CEAD/UFPI 
 

Processo destinado à seleção de candidatos à função 
de Professor Formador para, na condição de bolsista 
UAB/CAPES, atuar junto ao Curso de Licenciatura 
em Geografia/CEAD/UFPI. 

 
A Diretora do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD), da Universidade Federal do 
Piauí (UFPI), e Coordenadora da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no âmbito da UFPI, no 
uso de suas atribuições legais e observando as disposições das Leis 11.273/2006 e 
11.502/2007, das Portarias MEC/CAPES 183/2016, 15/2017, 139/2017 e 102/2019, da 
Instrução Normativa DED/CAPES 02/2017 e da Portaria CEAD/UFPI 120, de 14/10/2022, 
torna público ERRATA do Processo de Seleção destinado ao preenchimento à formação de 
cadastro de reserva de candidatos à função de Professor Formador para, na condição de 
Bolsista UAB/CAPES, atuar junto ao curso de Licenciatura em Geografia do CEAD/UFPI, 
conforme abaixo. 
 
Onde se lê: 

 
3.1 As inscrições serão realizadas de 00h:00min do dia 13/01/2023 às 23h59:00min do dia 
22/01/2023, por meio do envio dos documentos listados a seguir, na mesma sequência, em 
um único arquivo PDF, para o e-mail geografiacead4@ufpi.edu.br. Tanto o “nome” do 
arquivo quanto o “assunto” do e-mail devem conter o CPF do candidato e o nome da área 
pleiteada (exemplo: 00000000000_GeografiaFísica.pdf). 
  
Leia-se: 

 

3.1 As inscrições serão realizadas de 00h:00min do dia 10/01/2023 às 23h59:00min do dia 
20/01/2023, por meio do envio dos documentos listados a seguir, na mesma sequência, em 
um único arquivo PDF, para o e-mail geografiacead4@ufpi.edu.br. Tanto o “nome” do 
arquivo quanto o “assunto” do e-mail devem conter o CPF do candidato e o nome da área 
pleiteada (exemplo: 00000000000_GeografiaFísica.pdf). 
 

 

Teresina, 06 de janeiro de 2023. 
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