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 Edital nº 02/2022 – Seleção de bolsistas para o Programa Institucional de Bolsa de Apoio à Extensão 

 

RETIFICAÇÃO 

 
 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREC), da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco 

(UFAPE), torna pública a retificação do Edital nº 02/2022 para seleção de bolsistas para o Programa Institucional 

de Bolsa de Apoio à Extensão (PIBAE). O Edital nº 02/2022 foi publicado no site oficial da UFAPE e no Instagram 

oficial da UFAPE e da PREC no dia 12 de agosto de 2022. A sua retificação abrange os itens a seguir, sendo que 

as versões originais e retificadas se encontram destacadas em negrito.  

 

** 

Onde se lê: 

4 DA INSCRIÇÃO  

4.2 No preenchimento do formulário eletrônico, o/a candidato/a deverá anexar, também, os seguintes 

documentos com a extensão “.pdf”: (1) comprovante de matrícula emitido pelo DRCA e (2) carta de 

intenção (conforme item 6.2 deste edital). 

Leia-se: 

4 DA INSCRIÇÃO 

4.2 No preenchimento do formulário eletrônico, o/a candidato/a deverá anexar, também, os seguintes 

documentos com a extensão “.pdf”: (1) Print ou impressão virtual da tela do SIGA da parte referente a 

"informações do discente >> componentes requisitados na matrícula" e (2) carta de intenção (conforme 

item 6.2 deste edital). 

** 

 



Onde se lê: 

8 DO RESULTADO E DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

8.1 Todos os atos de comunicação e documentos relativos a este Edital (resultado, convocação, formulários e 

outros que se façam necessários) serão disponibilizados no endereço eletrônico: http://ufape.edu.br/editais-

extens%C3%A3o, na página do respectivo edital, conforme cronograma deste Edital 

8.2 Para a implementação da bolsa, o/a candidato/a aprovado/a deverá enviar os documentos abaixo 

relacionados, obrigatoriamente na extensão “.pdf”, através do e-mail editais.prec@ufape.edu.br:  

a) Cópia da Identidade.  

b) Cópia do CPF.  

c) Cópia do Cartão com informações Bancárias (Conta-Corrente).  

d) Termo de Compromisso assinado pelo/a bolsista. Será permitida, a priori, a assinatura digitalizada. 

Leia-se: 

8 DO RESULTADO E DA IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

8.1 Todos os atos de comunicação e documentos relativos a este Edital (resultado, convocação, formulários e 

outros que se façam necessários) serão disponibilizados no endereço eletrônico: http://ufape.edu.br/editais-

extens%C3%A3o, na página do respectivo edital, conforme cronograma deste Edital, bem como nas redes 

sociais (Instagram) da UFAPE e PREC. 

 

8.2 Para a implementação da bolsa, o/a candidato/a aprovado/a deverá enviar os documentos abaixo 

relacionados, obrigatoriamente na extensão “.pdf”, através do e-mail editais.prec@ufape.edu.br:  

a) Cópia da Identidade.  

b) Cópia do CPF.  

c) Cópia do Cartão com informações Bancárias (Conta-Corrente).  

d) Termo de Compromisso assinado pelo/a bolsista. Será permitida, a priori, a assinatura digitalizada. 

e) Comprovante de matrícula emitido pelo DRCA 

 

 

** 

 

Onde se lê: 

9 DO CRONOGRAMA 

Atividade  Datas  

Lançamento do Edital  12 de agosto de 2022  

Inscrição dos candidatos  12 a 18 de agosto de 2022  

Divulgação da lista de candidatos inscritos  19 de agosto de 2022  

Recurso ao resultado da lista de inscritos  19 a 22 de agosto de 2022  

Divulgação da lista final de candidatos inscritos  23 de agosto de 2022  



 

Leia-se: 

9 DO CRONOGRAMA 

 

 

 

Garanhuns, 18 de agosto de 2022 

 

 

 

Marcelo Mendonça 

Diretor do Departamento de Planejamento, Captação e Gerenciamento de Recursos 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - UFAPE 

 

1ª etapa de seleção – conferência documental  24 de agosto de 2022 (manhã, tarde ou 

noite)  

2ª etapa de seleção - avaliação da carta de intenção e prática  25 e 26 de agosto de 2022  

Resultado preliminar (1ª e 2ª etapas)  29 de agosto de 2022  

Recurso ao resultado preliminar  30 e 31 de agosto de 2022  

Divulgação de resultado final  31 de agosto de 2022 (a partir das 18h)  

Entrega da documentação  01 de setembro de 2022  

Início das atividades  02 de setembro de 2022  

Entrega de relatório final  Até 28 de fevereiro de 2023  

Atividade  Datas  

Lançamento do Edital  12 de agosto de 2022  

Inscrição dos candidatos  12 a 19 de agosto de 2022  

Divulgação da lista de candidatos inscritos  20 de agosto de 2022  

Recurso ao resultado da lista de inscritos  20 a 22 de agosto de 2022  

Divulgação da lista final de candidatos inscritos  23 de agosto de 2022  

1ª etapa de seleção – conferência documental  24 de agosto de 2022 (manhã, tarde ou 

noite)  

2ª etapa de seleção - avaliação da carta de intenção e prática  25 e 26 de agosto de 2022  

Resultado preliminar (1ª e 2ª etapas)  29 de agosto de 2022  

Recurso ao resultado preliminar  30 e 31 de agosto de 2022  

Divulgação de resultado final  31 de agosto de 2022 (a partir das 18h)  

Entrega da documentação  01 de setembro de 2022  

Início das atividades  02 de setembro de 2022  

Entrega de relatório final  Até 28 de fevereiro de 2023  


