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Retificação do cronograma do Edital nº 20/2019 CEAD/UFPI 
(Processo Seletivo Simplificado – Tutoria / Curso de Licenciatura em Filosofia) 

 
O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da Universidade Federal 

do Piauí (UFPI) e Coordenador da Universidade Aberta do Brasil (UAB), na UFPI, no uso de suas 
competências e atribuições legais, torna público aos interessados a presente retificação, que 
altera as informações, no que se refere ao cronograma do Edital em epígrafe, atendendo a 
Portaria CAPES Nº 102 DE 10 DE MAIO DE 2019, pertinentes na forma que se segue: 
 

Onde se lê: 
 

ANEXO I – EDITAL Nº 20/2019 – CEAD/UFPI 

CRONOGRAMA  

DATA EVENTO 

09 a 
13/09/2019 

Inscrições candidatos 
Tutor à distância – CEAD/UFPI, situado à Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro/sul, Teresina/PI. 
Coordenação do Curso de Filosofia – 1º andar 

18/09/2019 Divulgação da homologação das inscrições.  

19 a 
20/09/2019 

Interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição. Via e-mail: filosofia_uapi@ufpi.edu.br  

24/09/2019 Resultado da interposição de recurso.  

25/09/2019 Resultado da análise de Currículo – Prova de Títulos.  

26 e 
27/09/2019 

Interposição de recurso contra o resultado da Análise de Currículo (Prova de Títulos). Via e-mail: 
filosofia_uapi@ufpi.edu.br 

30/09/2019 Resultado da interposição de recurso da Análise de Currículo 

02/10/2019 Prova escrita 

07/10/2019 Resultado da prova escrita 

08 e 
09/10/2019 

Interposição de recurso contra o resultado da prova escrita. Via e-mail: 
filosofia_uapi@ufpi.edu.br 

11/10/2019 Resultado da interposição de recurso da prova escrita 

14/10/2019 Resultado final.  

 
Observação 1: A divulgação de todos os eventos e notícias relativos ao processo seletivo ocorrerá através 
do site: www.cead.ufpi.br  
 
Observação 2: As interposições de recursos deverão ser enviadas à Comissão de Seleção através do e-
mail: filosofia_uapi@ufpi.edu.br, impreterivelmente no prazo estabelecido no Cronograma, contendo 
identificação completa do candidato, e indicação do questionamento com a respectiva argumentação. 
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Leia-se: 
 

ANEXO I – EDITAL Nº 20/2019 – CEAD/UFPI 
CRONOGRAMA  

DATA EVENTO 

09/09/2019 a 
09/10/2019 

Inscrições candidatos 
Tutor à distância – CEAD/UFPI, situado à Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro/sul, Teresina/PI. 
Coordenação do Curso de Filosofia – 1º andar 

16/10/2019 Divulgação da homologação das inscrições.  

17 a 
18/10/2019 

Interposição de recurso contra o indeferimento de inscrição. Via e-mail: filosofia_uapi@ufpi.edu.br  

22/10/2019 Resultado da interposição de recurso.  

24/10/2019 Prova escrita 

30/10/2019 Resultado da prova escrita 

31/10/2019 e 
01/11/2019 

Interposição de recurso contra o resultado da prova escrita. Via e-mail: 
filosofia_uapi@ufpi.edu.br 

06/11/2019 Resultado da interposição de recurso da prova escrita 

08/11/2019 Resultado da análise de Currículo – Prova de Títulos.  

11 e 
12/11/2019 

Interposição de recurso contra o resultado da Análise de Currículo (Prova de Títulos). Via e-mail: 
filosofia_uapi@ufpi.edu.br 

14/11/2019 Resultado da interposição de recurso da Análise de Currículo 

20/11/2019 Resultado final.  

 
Observação 1: A divulgação de todos os eventos e notícias relativos ao processo seletivo ocorrerá através 
do site: www.cead.ufpi.br  
 
Observação 2: As interposições de recursos deverão ser enviadas à Comissão de Seleção através do e-
mail: filosofia_uapi@ufpi.edu.br, impreterivelmente no prazo estabelecido no Cronograma, contendo 
identificação completa do candidato, e indicação do questionamento com a respectiva argumentação. 
 
 

 
 

Teresina, 18 de setembro de 2019. 
Comissão de Seleção. 
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