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Edital nº 27/2017 – NucLi/Unifesspa   

   

EDITAL NUCLI/ISF – RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL  

10/2017 DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIO/BOLSISTA   

   

   

  

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (PROPIT) da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará, usando de suas atribuições legais, com o objetivo de adequar 

o texto do EDITAL 10/2017 DE SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIO (A) /BOLSISTA, torna 

pública a retificação do cronograma do referido edital.   

  

Onde se lê:  

III – Do Período de Inscrições    

As inscrições serão realizadas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 

Tecnológica (PROPIT) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Prédio 

Administrativo – Cidade Universitária), Avenida dos Ipês s/n, Bairro Cidade Jardim, Marabá – 

PA, no período de 17 a 19 de abril de 2017, das 08h às 17h.    

V – Entrevistas    

As entrevistas serão realizadas na Unifesspa, Cidade Universitária, no dia 24 de abril de 2017, 

das 8h às 12h, na sala do NucLi, 2º andar, prédio do ILLA.    

  

VI – Da Seleção dos Candidatos e do Período de Contrato    

O resultado oficial do certame será divulgado no dia 25 de abril no site propit.unifesspa.edu.br.   

   

No dia 2 de maio de 2017, o bolsista deverá iniciar suas atividades, que terá a princípio, um ano 

de duração, prorrogável por mais um ano (enquanto houver vinculo do bolsista com a instituição 

e de acordo com a avaliação da chefia imediata). O respectivo contrato poderá ser cancelado 

(unilateralmente) a qualquer tempo pela instituição contratante, de acordo com avaliação sobre 

o desempenho do estagiário/bolsista.    

  

Leia-se:  

III – Do Período de Inscrições    

As inscrições serão realizadas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação 

Tecnológica (PROPIT) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Prédio 



Administrativo – Cidade Universitária), Avenida dos Ipês s/n, Bairro Cidade Jardim, Marabá – 

PA, no período de 14 a 20 de Junho de 2017, das 08h às 17h.    

V – Entrevistas    

As entrevistas serão realizadas na Unifesspa, Cidade Universitária, no dia 21 de junho de 2017, 

das 8h às 12h, na sala do NucLi, 2º andar, prédio do ILLA.    

  

VI – Da Seleção dos Candidatos e do Período de Contrato    

O resultado oficial do certame será divulgado no dia 22 de junho no site propit.unifesspa.edu.br.   

   

No dia 26 de junho de 2017, o bolsista deverá iniciar suas atividades, que terá a princípio, um 

ano de duração, prorrogável por mais um ano (enquanto houver vinculo do bolsista com a 

instituição e de acordo com a avaliação da chefia imediata). O respectivo contrato poderá ser 

cancelado (unilateralmente) a qualquer tempo pela instituição contratante, de acordo com 

avaliação sobre o desempenho do estagiário/bolsista.    

  

   

   

   

Marabá, 12 de junho de 2017.   
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