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A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas por meio de sua Coordenação de Admissão de Pessoas, vem por meio deste, tornar 

pública as seguintes retificações no Edital n°10/2021, a seguir: 

No item 1.6.1:  
Onde se lê: “Remuneração da vaga ofertada: O aprovado no PSS Remoto dentro do número de vaga fará jus a 
remuneração compatível com o professor do magistério superior que deu origem à substituição, sendo a Classe C, 
nível 1 e RT exigido neste edital, conforme Quadro 1 - Requisitos.  
  

Leia-se: “Remuneração da vaga ofertada: O aprovado no PSS Remoto dentro do número de vaga fará jus a 
remuneração compatível com o professor do magistério superior que deu origem à substituição, exceto para vagas 
onde se tenha autorização da Administração Superior para ofertar vaga com de titulação precedente ao do titular da 
vaga.  
”  

No item – Anexo I:  
Onde se lê: “ANEXO I - REQUERIMENTO DE CÓPIA DE PROVA OU FICHA DE AVALIAÇÃO 
Eu, _____________________________________________, portador do CPF_________________________________, 
inscrito no PSS – Edital nº 10, de 02 de agosto de 2021, venho por meio deste requerer em formato digital, que poderá ser 
direcionado ao endereço eletrônico:___________________________________________________________________: 
(     ) Cópia de minha  prova escrita; 
(     ) Cópia da Ficha de Avaliação de minha prova escrita com as correções; 
(     ) Cópia da Ficha de Avaliação de minha prova didática com as correções; 
(     ) Cópia da gravação do áudio de minha prova didática; 
(     ) Cópia do plano de aula – prova didática, de minha autoria. 
Data da solicitação: _______/_________/20___     
Assinatura do solicitante:______________________________________” 
 
Leia-se: “ANEXO I - REQUERIMENTO DE CÓPIA DE PROVA OU FICHA DE AVALIAÇÃO 
Eu, _____________________________________________, portador do CPF_________________________________, 
inscrito no PSS – Edital nº 10, de 02 de agosto de 2021, venho por meio deste requerer em formato digital, que poderá ser 
direcionado ao endereço eletrônico:___________________________________________________________________: 
(     ) Cópia da Ficha de Avaliação de minha prova didática com as correções; 
(     ) Cópia da gravação do áudio de minha prova didática; 
(     ) Cópia do plano de aula – prova didática, de minha autoria. 
Data da solicitação: _______/_________/2021     
Assinatura do solicitante:______________________________________” 
 

 

Santarém, 06 de agosto de 2021 


