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PRIMEIRO ADITAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PARA BOLSISTAS DA SUPERINTENÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UFPI 

 

A Superintendência de Comunicação Social da Universidade Federal do Piauí 

divulga o primeiro aditamento ao Processo Seletivo Simplificado para Bolsistas da 

Superintendência de Comunicação Social/UFPI: 

 

ONDE SE LÊ: 

6. SELEÇÃO  

6.1. O processo de seleção ficará a cargo da Superintendência de Comunicação 

Social/UFPI e consiste: 

6.1.1. Na análise do preenchimento completo e assinado do documento de inscrição 

constante do item 5, 

6.1.2. Ordem decrescente do IRA - Índice de Rendimento Acadêmico, 

6.1.3. Entrevista, na Superintendência de Comunicação da UFPI, com tema 

conforme a descrição da vaga constante neste edital, no dia 05 de setembro, 

de 08h às 12h e 14h às 18h por ordem de número de inscrição. Os ausentes 

no momento da realização na ordem do número de inscrição serão excluídos 

da seleção. 

6.1.4.  Prova prática, na Superintendência de Comunicação da UFPI, com duração 

de 1 (uma) hora com tema conforme a descrição da vaga constante neste edital, 

no dia 06 de setembro, de 08h às 12h e 14h às 18h, por ordem de número 

de inscrição.  Os ausentes no momento da realização na ordem do número de 

inscrição serão excluídos da seleção. 

  

6.2. A ordem dos inscritos será divulgada no site oficial da UFPI e site da SCS/UFPI 

(http://ufpi.br/scs) às 16h do dia 04 de setembro, sendo responsabilidade do interessado 

acompanhar o andamento da seleção. 

6.3. No dia da entrevista, os inscritos deverão apresentar  formulário de inscrição 

assinado e via do histórico escolar, caso contrário serão excluídos da seleção. 

6.4. No caso de empate, será utilizado, como critério de desempate, o critério de 

antiguidade como aluno do curso em andamento na UFPI. 
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7. RESULTADO E CONVOCAÇÃO 

7.1. O resultado e data de início das atividades será publicado no site oficial/página 

principal da UFPI, no SIGAA e no site da SCS/UFPI (http://ufpi.br/scs), no dia 10 de 

setembro de 2019. 

 

LEIA-SE: 

6. SELEÇÃO  

6.1. O processo de seleção ficará a cargo da Superintendência de Comunicação 

Social/UFPI e consiste: 

6.1.1. Na análise do preenchimento completo e assinado do documento de inscrição 

constante do item 5, 

6.1.2. Ordem decrescente do IRA - Índice de Rendimento Acadêmico, 

6.1.3. Entrevista, na Superintendência de Comunicação da UFPI, com tema 

conforme a descrição da vaga constante neste edital, nos dias 10 e 11 de 

setembro, de 08h às 12h e 14h às 18h por ordem de número de inscrição. 

Os ausentes no momento da realização na ordem do número de inscrição serão 

excluídos da seleção. 

6.1.4.  Prova prática, na Superintendência de Comunicação da UFPI, com duração 

de 1 (uma) hora com tema conforme a descrição da vaga constante neste edital, 

no dia 12 de setembro, de 08h às 12h e 14h às 18h, por ordem de número 

de inscrição.  Os ausentes no momento da realização na ordem do número de 

inscrição serão excluídos da seleção. 

  

6.2. A ordem dos inscritos será divulgada no site oficial da UFPI e site da SCS/UFPI 

(http://ufpi.br/scs) até as 18h do dia 05 de setembro, sendo responsabilidade do 

interessado acompanhar o andamento da seleção. 

6.3. No dia da entrevista, os inscritos deverão apresentar  formulário de inscrição 

assinado e via do histórico escolar, caso contrário serão excluídos da seleção. 

6.4. No caso de empate, será utilizado, como critério de desempate, o critério de 

antiguidade como aluno do curso em andamento na UFPI. 

 

7. RESULTADO E CONVOCAÇÃO 

7.1. O resultado e data de início das atividades será publicado no site 

oficial/página principal da UFPI, no SIGAA e no site da SCS/UFPI 

(http://ufpi.br/scs), no dia 16 de setembro de 2019. 

Teresina, 04 de setembro de 2019 
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