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EDITAL 

 

 

Retificação do Edital 24∕2020 para Seleção de 

formação de cadastro reserva de professores da rede 

pública da educação básica para o Programa de 

Residência Pedagógica – RP/UFABC 2020. 

 

O Coordenador do Programa de Residência Pedagógica da UFABC, nomeado pela Portaria 

UFABC nº 728 de 09 de julho de 2020, e considerando as competências a ele delegadas pela 

Portaria UFABC nº 729 de 09 de julho de 2020, publicadas respectivamente no Boletim de Serviço 

da UFABC nº 962 de 14 de julho de 2020, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

presente Edital, contendo retificação ao Edital 24∕2020, referente a seleção de formação de cadastro 

reserva de professores da rede pública da educação básica para o Programa de Residência 

Pedagógica RP - UFABC. 

 

1. Onde se lê: 

 

8.1.1. A inscrição deverá ser realizada pelo candidato de 02 à 16 de outubro de 2020, por meio de 

preenchimento de formulário google docs disponibilizado em 

(http://prograd.ufabc.edu.br/comfor), enviando os anexos dos documentos do item 8.2. 

 

10.1. As entrevistas dos candidatos habilitados será realizada no dia 21 de outubro de 2020, 

conforme locais e horários a serem publicados na página do RP no site da UFABC 

(http://prograd.ufabc.edu.br/comfor).  

 

10.2. A publicação do resultado final acontecerá em 23 de outubro de 2020, na página do RP no 

site da UFABC (http://prograd.ufabc.edu.br/comfor). 

 

10.3. As possíveis interposições de recursos referentes ao resultado final serão recebidas por meio 

do preenchimento de formulário google docs disponibilizado na página do RP no site da UFABC 

(http://prograd.ufabc.edu.br/comfor) na data de 26 de outubro de 2020, com resultado em 29 de 

outubro de 2020. 

 

 

 

http://prograd.ufabc.edu.br/comfor
http://prograd.ufabc.edu.br/comfor
http://prograd.ufabc.edu.br/comfor
http://prograd.ufabc.edu.br/comfor


 

2 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 

Bloco A · Térreo · Fone: (11) 3356.7020 

pibid.prograd@ufabc.edu.br 
 

ANEXO C 

Cronograma do Processo Seletivo para Formação de Cadastro Reserva de Professores da 

Educação Básica para o RP 2020  

 

Período de Inscrição 02/10/2020 à 

16/10/2020 

Envio dos horários e locais das entrevistas à Prograd pelos 

coordenadores 

19/10/2020 

Divulgação dos horários e locais das entrevistas 20/10/2020 

Entrevistas 21/10/2020 

Envio dos resultados à Prograd 22/10/2020 

Divulgação do resultado 23/10/2020 

Recursos 26/10/2020 

Resultado dos recursos 29/10/2020 

 

 

 

2. Leia-se: 

 

8.1.1. A inscrição deverá ser realizada pelo candidato de 02 à 30 de outubro de 2020, por meio de 

preenchimento de formulário google docs disponibilizado em 

(http://prograd.ufabc.edu.br/comfor), enviando os anexos dos documentos do item 8.2. 

 

10.1. As entrevistas dos candidatos habilitados será realizada no dia 06 de novembro de 2020, 

conforme locais e horários a serem publicados na página do RP no site da UFABC 

(http://prograd.ufabc.edu.br/comfor).  

 

10.2. A publicação do resultado final acontecerá em 10 de novembro de 2020, na página do RP no 

site da UFABC (http://prograd.ufabc.edu.br/comfor). 

 

10.3. As possíveis interposições de recursos referentes ao resultado final serão recebidas por 

meio do preenchimento de formulário google docs disponibilizado na página do RP no site da 

UFABC (http://prograd.ufabc.edu.br/comfor) na data de 11 de novembro de 2020, com resultado 

em 12 de novembro de 2020. 

 

ANEXO C 

Cronograma do Processo Seletivo para Formação de Cadastro Reserva de Professores da 

Educação Básica para o RP 2020  

Período de Inscrição 02/10/2020 à 

30/10/2020 

Envio dos horários e locais das entrevistas à Prograd pelos 

coordenadores 

04/11/2020 

Divulgação dos horários e locais das entrevistas 05/11/2020 

Entrevistas 06/11/2020 

Envio dos resultados à Prograd 09/11/2020 

Divulgação do resultado 10/11/2020 

Recursos 11/11/2020 

Resultado dos recursos 12/11/2020 
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12.8. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no site do COMFOR da UFABC. 

 

 

Santo André, 15 de outubro de 2020. 

 

 

 

MARCO ANTONIO BUENO FILHO 

Coordenador Institucional do RP/UFABC 


