
 

 

 

 
 

ADITAMENTO Nº 01/2017/PARFOR/UFPI, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017 
 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e a Coordenadoria Geral do PARFOR, no uso de suas atribuições 
legais, retificam o Edital Nº 84/2017-PREG, de 29/09/2017, referente ao processo seletivo simplificado de 
Professor Formador, Professor Orientador e Supervisor de Estágio para atuar no Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), alterando o Anexo I (cronograma), “Submissão de 
inscrição e envio de documentação”, conforme segue: 

 
Onde se lê: 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Publicação do edital 29/09/2017 

Submissão de inscrição e envio de documentação 02 a 05/10/2017 

Publicação do resultado da homologação das inscrições 10/10/2017 

Interposição de recursos ao resultado da homologação das inscrições 11/10/2017 

Publicação do resultado da interposição dos recursos 13/10/2017 

Publicação do resultado da seleção 18/10/2017 

Interposição de recursos ao resultado da seleção 19/10/2017 

Publicação do resultado da interposição de recursos 20/10/2017 

Publicação do resultado final e convocação dos candidatos classificados 25/10/2017 

Reunião de formação pedagógica com candidatos selecionados1 13/11/2017 

Reunião de formação pedagógica com professores substitutos de 

candidatos que não compareceram à reunião de formação pedagógica 

do dia 13/11/2017 

27 a 29/11/2017 

Prazo máximo para entrega na Secretaria do Parfor da Ficha de 
Cadastro, Termo de Compromisso do Bolsista (acompanhado de cópia 
do comprovante do tempo de experiência no magistério), Caderno de 
Apoio Pedagógico e Plano de Trabalho 

01/12/2017 

 
 
 
 

                                                 
1
 O horário, local e a logística da reunião serão informados previamente pelo Coordenador do Curso ao qual o candidato será 

vinculado. 



 

 

 

 
 
Leia-se: 
 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Publicação do edital 29/09/2017 

Submissão de inscrição e envio de documentação 02 a 07/10/2017 

Publicação do resultado da homologação das inscrições 10/10/2017 

Interposição de recursos ao resultado da homologação das inscrições 11/10/2017 

Publicação do resultado da interposição dos recursos 13/10/2017 

Publicação do resultado da seleção 18/10/2017 

Interposição de recursos ao resultado da seleção 19/10/2017 

Publicação do resultado da interposição de recursos 20/10/2017 

Publicação do resultado final e convocação dos candidatos classificados 25/10/2017 

Reunião de formação pedagógica com candidatos selecionados2 13/11/2017 

Reunião de formação pedagógica com professores substitutos de 

candidatos que não compareceram à reunião de formação pedagógica 

do dia 13/11/2017 

27 a 29/11/2017 

Prazo máximo para entrega na Secretaria do Parfor da Ficha de 
Cadastro, Termo de Compromisso do Bolsista (acompanhado de cópia 
do comprovante do tempo de experiência no magistério), Caderno de 
Apoio Pedagógico e Plano de Trabalho 

01/12/2017 

 
 

Teresina, 06 de setembro de 2017 
 
 

                                                 
2
 O horário, local e a logística da reunião serão informados previamente pelo Coordenador do Curso ao qual o candidato será 

vinculado. 


