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SELEÇÃO PRÉVIA SIMPLIFICADA Nº. 010/2018
RETIFICAÇÃO DO EDITAL
A FAPEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, en dade privada
sem ﬁns lucra vos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob
o nº. 15.513.690/0001-50, com sede a Rua 09 de Julho, 1922 – Vila Ipiranga – CEP: 79081-050 –
Campo Grande/MS torna público a re ﬁcação da Seleção Prévia Simpliﬁcada Nº 010/2018, no
âmbito do Contrato Nº 101/2017, referente ao projeto in tulado “Oferta e implementação dos
cursos UAB”, em atendimento ao Edital 75/2014 CAPES/UAB, conforme disposições previstas
neste edital.
1. Alteração da descrição do "requisito mínimo" do quadro de vagas do item 2.1;
Onde se lê:
Estudante regularmente matriculado (entre o 4º e 7º semestre) em curso de graduação da UFMS
na área de Tecnologia da Informação. Conhecimento em linguagem de programação HTML5 e
PHP; sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL
Leia-se:
Estudante regularmente matriculado (entre o 2º e 7º semestre) em curso de graduação da UFMS
na área de Tecnologia da Informação. Conhecimento em linguagem de programação HTML5 e
PHP; sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL
2. Alteração da alínea do item 3.9;
Onde se lê:
3.9 Estar regularmente matriculado entre o quarto e o sé mo semestres (inclusive) do curso no
ato da inscrição.
Leia-se:
3.9 Estar regularmente matriculado entre o segundo e o sé mo semestres (inclusive) do curso no
ato da inscrição.
3. Alteração do item 11 do edital (Do cronograma), que passa ser o seguinte:
DATA
09.08.2018
14.08.2018
31.08.2018
03.09.2018
04 a
05.09.2018
06.09.2018
10 a

ATIVIDADE
Publicação do Edital.
Início do período de inscrições. www.sigproj.ufms.br
Término do período de inscrições.
Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e indeferidas
Período de recurso para inscrições indeferidas. Serão considerados os recursos
recebidos no período compreendido entre as 7h do dia 04/09/18 e 12h do dia
05/09/18.
Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e indeferidas após
recurso e convocação para entrevistas.
Análise de currículo pela Comissão de Seleção da SEDFOR
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11.09.2018
10 a
11.09.2018
12.09.2018
13 a
14.09.2018
17.09.2018
18.09.2018

Entrevistas.
Publicação do edital com o resultado da análise do currículo e entrevistas.
Período de recurso para resultado da análise do currículo e entrevistas. Serão
considerados os recursos recebidos no período compreendido entre as 7h do dia
13/09/18 e 17h do dia 14/09/18.
Publicação do edital com o resultado dos recursos.
Publicação do edital com a relação dos candidatos aprovados e sua referida
convocação.

Osvaldo Lopes Nogueira
Secretário Execu vo
Vinicius Avilla Matsunaga
Gestor do contrato nº 101/2017
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