
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 

EDITAL Nº 04/2021 
 

ERRATA I 
 

SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO PARA COMPOR 
A SUBSEDE DO COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE – CIA/UFPB - 

CAMPUS IV/RIO TINTO. 
 
 

O Comitê de Inclusão e Acessibilidade, no uso de suas atribuições, torna público a 
ERRATA I do Edital nº 04/2021 – Estágio curricular não obrigatório para Subsede/CIA 
– Campus IV – Rio Tinto. 
Devido a um problema no e-mail informado para inscrição do certame, o CIA altera o 
cronogrma e atualiza o e-mail para envio das inscrições e recebimento de novas 
inscrições. Solicitamos que os inscritos que tenham enviado suas inscrições no e-mail 
anterior, possam enviar neste atual e-mail informado nesta Errata. 
 

 
Onde se lê: 
 

1. DAS INSCRIÇÕES E CALENDÁRIOS DO PROCESSO SELETIVO 
 
1.1 As inscrições serão realizadas pelo e-mail da Subsede do CIA/Campus IV/Rio Tinto 
(cia.subsede.riotinto@gmail.com) durante o período especificado no item 3.6 que trata 
do cronograma deste edital. 

 
1.2 O candidato deverá preencher o ANEXO I deste edital e juntar toda a documentação 
comprobatória, especificada no ANEXO 1 deste edital. Só serão deferidas as inscrições 
que estiverem com todos os itens preenchidos e toda a documentação comprobatória 
atualizada. Serão indeferidas as inscrições com disponibilidade de carga horária inferior 
às 20 horas. 

 

1.3 A lista contendo as inscrições deferidas será publicada na página do CIA 
(www.ufpb.br/cia na aba resultados) e de acordo com a data estipulada no cronograma 
do item 3.6 deste edital. 

 
1.4 O processo seletivo seguirá as etapas e prazos estipulados no cronograma abaixo. 

 

1.5 Cronograma do processo seletivo 
 

Data/período Evento 

28/07/2021 Publicação do edital 

28/07/2021 a 02/08/2021 Prazo para impugnação do edital 

03/08/2021 Resultado da análise dos pedidos de 
impugnação 

03/08/2021 a 10/08/2021 Período de inscrições 

12/08/2021 Divulgação do resultado da homologação 
das inscrições 

12/08/2021 a 16/08/2021 Prazo para recurso 

17/08/2021 Divulgação dos resultados dos recursos e 
data e sala da entrevista de forma remota 

19/08/2021 Aplicação da entrevista de forma remota 

20/08/2021 Divulgação do resultado da entrevista 

http://www.ufpb.br/cia


23/08/2021 a 25/08/2021 Prazo para recurso do resultado da 
entrevista de forma remota 

26/08/2021 Divulgação dos recursos deferidos 

26/08/2021 a 30/08/2021 Prazo para recurso 

31/08/2021 Divulgação dos resultados do recurso e 
homologação do resultado final 

02/09/2021 Assinatura do termo de compromisso 

 
 

Leia-se: 
 

 
1. DAS INSCRIÇÕES E CALENDÁRIOS DO PROCESSO SELETIVO 

 
1.1 As inscrições serão realizadas pelo e-mail da Subsede do CIA/Campus IV/Rio Tinto 
(ciacampus4@ccae.ufpb.br) durante o período especificado no item 1.5 que trata do 
cronograma deste edital. 

 
1.2 O candidato deverá preencher o ANEXO I deste edital e juntar toda a documentação 
comprobatória, especificada no ANEXO 1 deste edital. Só serão deferidas as inscrições 
que estiverem com todos os itens preenchidos e toda a documentação comprobatória 
atualizada. Serão indeferidas as inscrições com disponibilidade de carga horária inferior 
às 20 horas. 

 

1.3 A lista contendo as inscrições deferidas será publicada na página do CIA 
(www.ufpb.br/cia na aba resultados) e de acordo com a data estipulada no cronograma 
do item 1.5 deste edital. 

 
1.4 O processo seletivo seguirá as etapas e prazos estipulados no cronograma abaixo. 

 

1.5 Cronograma do processo seletivo 
 

Data/período Evento 

28/07/2021 Publicação do edital 

28/07/2021 a 02/08/2021 Prazo para impugnação do edital 

03/08/2021 Resultado da análise dos pedidos de 
impugnação 

16/08/2021 a 20/08/2021 Período de inscrições 

23/08/2021 Divulgação do resultado da homologação 
das inscrições 

23/08/2021 a 25/08/2021 Prazo para recurso 

25/08/2021 a partir das 17h00 Divulgação dos resultados dos recursos e 
data e sala da entrevista de forma remota 

27/08/2021 Aplicação da entrevista de forma remota 

31/08/2021 Divulgação do resultado da entrevista 

De 31/08/2021 a 02/09/2021 Prazo para recurso do resultado da 
entrevista de forma remota 

03/09/2021 Divulgação dos recursos deferidos 

03/09 a 07/09/2021 Prazo para recurso 

08/08/2021 Divulgação dos resultados do recurso e 
homologação do resultado final 

Previsão 09/09/2021 - Cadastro no 
sistema SIGAA 

Assinatura do termo de compromisso 

 
 

Rio Tinto, 13 de agosto de 2021. 

 

 
Rafael Paulo de Ataíde Monteiro Melo 

Coordenador do Comitê de Inclusão e Acessibilidade 
SIAPE: 2087664 
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