
 
 

 

ERRATA 

 

ANEXO I 

EDITAL PREG Nº 46/2021, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

 RELATIVO AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR FORMADOR PARA O 

PARFOR/UFPI 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Publicação do edital 12/11/2021 

Submissão de inscrição e envio de documentação 13 a 16/11/2021 

Publicação do resultado da homologação das inscrições 18/11/2021 

Interposição de recursos ao resultado da homologação das inscrições 19/11/2021 

Publicação do resultado da interposição dos recursos 22/11/2021 

Publicação do resultado da seleção 29/11/2021 

Interposição de recursos ao resultado da seleção 30/11/2021 

Publicação do resultado da interposição de recursos 02/12/2021 

Publicação do resultado final e convocação dos candidatos classificados 03/12/2021 

Encontro de formação docente com candidatos selecionados1 e envio da Ficha 
de Cadastro, Termo de Compromisso do Bolsista (acompanhado de cópia do 
comprovante do tempo de experiência no magistério), Caderno de Apoio 
Pedagógico, Plano de Ensino, Cronograma de Atividades de Disciplina, Plano de 
Trabalho do Professor Formador do Parfor / UFPI (SIMPARFOR) e Plano de 
trabalho específico (nos casos previstos no item 5.1, alínea “c”). O encontro 

ocorrerá de forma virtual através do canal do Parfor/UFPI no YouTube e da 

plataforma Google Meet nos turnos manhã e tarde. 

08 e 09/12/2021 

Reunião de formação pedagógica com professores substitutos de candidatos 

que não compareceram à reunião dos dias 08 e 09/12/2021 e entrega da Ficha de 

Cadastro, Termo de Compromisso do Bolsista (acompanhado de cópia do 

comprovante do tempo de experiência no magistério). 

13/12/2021 

Prazo máximo para envio do Caderno de Apoio Pedagógico, Plano de Ensino, 

Cronograma de Atividades de Disciplina, Plano de Trabalho do Professor 

Formador do Parfor / UFPI (SIMPARFOR) e Plano de trabalho específico (nos casos 

previstos no item 5.1, alínea “c”). 

20/12/2021 

 
 

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


