
 
 

Retificação 01 – EDITAL NAIA Nº 001/2021 
 

Seleção de Bolsistas para Atuação no Programa de Tutoria Pedagógica 

Específica à Discentes com Deficiência 

 
 
O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica, no uso das atribuições 

conferidas pelo Estatuto da Unifesspa e de acordo com o edital n° 01/2021, que 

visa a seleção de bolsista do Programa de tutoria pedagógica específica à 

discentes com deficiência, torna pública as retificações a seguir. 

 

No item 5.2, onde se lê: 

 

k) Serão considerados aptos ao processo seletivo, tendo suas inscrições 

HOMOLOGADAS, os candidatos que entregarem a documentação completa. 

l) Em caso de reabertura de inscrições além dos critérios de prioridade de 

seleção já expostos nos outros itens deste edital, será dada a preferência aos 

discentes que ingressaram na Unifesspa após o lançamento deste edital. 

m) A inscrição do estudante implicará o conhecimento e aceitação de todas 

as condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

 

Leia-se 

 

j) Serão considerados aptos ao processo seletivo, tendo suas inscrições 

HOMOLOGADAS, os candidatos que entregarem a documentação completa. 

k) Em caso de reabertura de inscrições além dos critérios de prioridade de 

seleção já expostos nos outros itens deste edital, será dada a preferência aos 

discentes que ingressaram na Unifesspa após o lançamento deste edital. 

l) A inscrição do estudante implicará o conhecimento e aceitação de todas 

as condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento. 



 
 

No item 8.1, onde se lê: 

 

e) Os discentes serão convocados observando-se, além da nota, o previsto nos 

itens 6.5, 6.6; 7.2, 7.4 deste Edital. 

 

Leia-se 

 

e) Os discentes serão convocados observando-se, além da nota, o previsto nos 

itens 7.4 e 7.5 deste Edital. 

 

No Anexo I, onde se lê: 

 

DISCRIMINAÇÃO PERÍODOS 

Lançamento do Edital. 28/01/2021 

Inscrições e com a documentação em 

plataforma digital 
de 29/01/2021 a 08/02/2021 

Entrevista (SE HOUVER) em plataforma 

digital para os demais fins do edital. 

09/02/2021 

 

Divulgação do resultado 10/02/2021 até as 23h59 

Entrega da documentação dos

 Bolsistas Selecionados. VIA EMAIL DO 

NAIA 

 

11/02/2021 

Prazo para cadastro dos bolsistas no 

SISPROL e formalização de processo 

endereçado ao setor institucional para fins de 

pagamento da bolsa. 

09/02/2021 a 28/02/2021 

Envio do Relatório final do projeto via 

SISPROL 
20 a 31 de dezembro de 2021 

 

 

Leia-se 



 
 

DISCRIMINAÇÃO PERÍODOS 

Lançamento do Edital. 28/01/2021 

Inscrições e com a documentação em 

plataforma digital 
de 29/01/2021 a 18/02/2021 

Entrevista (SE HOUVER) em plataforma 

digital para os demais fins do edital. 

19/02/2021 

 

Divulgação do resultado 22/02/2021 até as 23h59 

Entrega da documentação dos

 Bolsistas Selecionados. VIA EMAIL DO 

NAIA 

 

23/02/2021 

Prazo para cadastro dos bolsistas no 

SISPROL e formalização de processo 

endereçado ao setor institucional para fins de 

pagamento da bolsa. 

09/02/2021 a 28/02/2021 

Envio do Relatório final do projeto via 

SISPROL 
20 a 31 de dezembro de 2021 

 

 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Marabá, 08 de fevereiro de 2021.   
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