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RETIFICAÇÃO – Edital nº 48/14 – CEAD/UFPI
O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI), e Coordenador da
Universidade Aberta do Brasil, na UFPI, no uso de suas atribuições legais torna público aos interessados
as retificação respectivamente, referente ao item 7 , substituem 7.6, e CRONOGRAMA ( Anexo 7 ) , na
forma que se segue ( ver destaque):
Onde se lê:
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.6 Não caberá ao candidato recorrer à revisão da 2ª e 3ª Etapas (Prova de Títulos e Entrevista) de que
trata o item 6, mas da fase de homologação de inscrições e da Prova Escrita, obviamente, dentro dos
prazos para recursos estabelecidos no Cronograma (Anexo 1).
Leia-se.
7.6 Não caberá ao candidato recorrer à revisão das Etapas de que trata o item 6, mas da fase
de homologação de inscrições e da Prova Escrita, obviamente, dentro dos prazos para recursos
estabelecidos no Cronograma (Anexo 1).
Onde se lê:
ANEXO 1
CRONOGRAMA

DATA

EVENTO

04 a 10/09/2014

-Inscrição dos candidatos – Polos UAB ( quadro 1) e CEAD/PI. Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro –
Teresina/PI - Horário- 8h:30min às 11h: 30min

12/09/2014

- Divulgação das inscrições homologadas - http://cead.ufpi.b

13/09/2014
15/09/2014
16/09/2014

26/09/2014
30/09/2014

- Interposição de Recurso para os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas
Obs. Interposição deverá ser enviada para o endereço da coordenação do curso via endereço
eletrônico <especinformaticaeducacao@gmail.com>
- Resultado da interposição de recurso - http://cead.ufpi.br/
Divulgação da relação dos candidatos e os respectivos locais de prova.
- Prova Escrita. Horário 09:00h às 12:00h (Nos Polos de Apoio Presencial no CEAD).Teresina-PI.
As informações sobre os locais de provas estarão disponíveis <http://cead.ufpi.br/>
Obs. Para candidatos a Tutores Presenciais, as provas acontecerão nos polos nos quais os
candidatos se inscreveram. Para candidatos a Tutor a Distância, as provas acontecerão em
Teresina, no Centro de Educação Aberta e a Distância.(CEAD)
Resultado da Prova Escrita - http://cead.ufpi.br/
Resultado da Prova de Títulos- http://cead.ufpi.br
Divulgação da data e horário da entrevista –http://cead.ufpi.br/

Leia-se :
ANEXO 1

CRONOGRAMA
DATA
04 a 10/09/2014

EVENTO
-Inscrições– Polos UAB ( quadro 1) e CEAD/PI. Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro – Teresina/PI
Horário- 8h:30min às 11h: 30min

12/09/2014

- Divulgação das inscrições homologadas - http://cead.ufpi.br

13/09/2014

- Interposição de Recurso para os candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas
Obs. Interposição deverá ser enviada para o endereço da coordenação do curso via endereço
eletrônico espialfalet@gmail.com.
- Resultado da interposição de recurso - http://cead.ufpi.br/
Divulgação da relação dos candidatos e os respectivos locais de prova

15/09/2014

16/09/2014

24/09/2014

- Prova Escrita. Horário 09:00h às 12:00h (Nos Polos de Apoio Presencial no CEAD).TeresinaPI.
As informações sobre os locais de provas estarão disponíveis <http://cead.ufpi.br/>
Obs. Para candidatos a Tutores Presenciais, as provas acontecerão nos polos nos quais os
candidatos se inscreveram. Para candidatos a Tutor a Distância, as provas acontecerão em
Teresina, no Centro de Educação Aberta e a Distância.(CEAD)
Resultado da Prova Escrita - http://cead.ufpi.br

26/09/2014

Resultado da Prova de Títulos- http://cead.ufpi.br
Divulgação da data e horário da entrevista –http://cead.ufpi.br/

29 / 30/09/2014

Entrevista- CEAD/PI. Rua Olavo Bilac, 1148 – Centro – Teresina/PI.

03/10/2014

Resultado Final http://cead.ufpi.br

Obs.: Os demais itens e anexos do documento editalício permanecem inalterados.

Teresina, 03 de setembro de 2014.

Prof. Gildásio Guedes Fernandes
Diretor do CEAD/UFPI
Coordenador UAB na UFPI

