Coordenadoria do Centro de Seleção

__________________________________________________________________________
EDITAL DE DIVULGAÇÃO CCS Nº 108, DE 17 DE MAIO DE 2019
Divulga a Ata Final e Abre Prazo para Interposição de Recursos-PSSPS 2019.2-2ª Etapa

A COORDENADORIA DO CENTRO DE SELEÇÃO (CCS) da UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
(UFGD) no uso de suas atribuições legais, considerando a Portaria nº 722 de 15/07/2016, que atribui a
competência para gerenciar processos seletivos da UFGD, e o contido no Edital de Abertura CCS nº 05 de
29/03/2019, processo nº 23005.003668/2019-82, relativos ao Processo Seletivo Simplificado de Professor
Substituto da UFGD, RESOLVE:
1. DIVULGAR, as Atas Finais da 2ª Etapa do PSSPS 2019.2.
1.1. Abrir o prazo para interposição de RECURSO das 8h do dia 20 de maio de 2019 às 17h do dia 21 de maio
de 2019.
1.2. O recurso deve ser feito em forma de requerimento, em formulário próprio disponível na área restrita do
candidato, devidamente fundamentado, seguindo o seguintes passos:
a) Acessar a área restrita em http://arearestrita.ufgd.edu.br/;
b) clicar no menu a esquerda no subitem recursos;
c) clicar no botão novo recurso;
d) digitar e gravar recurso; e,
e) após digitar o recurso, o candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, clicar na seta verde para “confirmar o
envio do requerimento de recurso”.
1.3.Caso seja necessário o envio de anexo, o Candidato, após o envio de requerimento na área restrita, deve
enviar por e-mail no endereço eletrônico cs.substituto@ufgd.edu.br, devidamente identificado no campo
assunto com a expressão ANEXO – RECURSO ATA FINAL seguida do NÚMERO DO PROTOCOLO DO RECURSO,
até às 17h do dia 21 de maio de 2019.
2. INFORMAR aos candidatos que o resultado da análise dos recursos e a homologação do Resultado Final
estará disponível no link do Processo Seletivo em: https://cs.ufgd.edu.br/professor-substituto/2019-2.

Alessandra Narciso Simão
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