
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

 

ADITIVO I – EDITAL Nº 06/2022/PRPI DE SEGURANÇA ALIMENTAR PARA A PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

A Universidade Federal do Cariri (UFCA), por intermédio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PRPI), torna pública a retificação do edital supracitado com a reabertura 

das inscrições e alteração do cronograma de seleção. O motivo das alterações ocorre devido à 

baixa quantidade de inscrições recebidas até a presente data. 

No item 15. DO CRONOGRAMA, onde se lê: 

“15. CRONOGRAMA 

Inscrição e entrega dos documentos na 

plataforma Forms 
15/08/22 a 28/08/22 

Período de análise econômica  a partir de 29/08/22  

Resultado Preliminar no portal da UFCA  a partir de 31/08/22 

Recurso e envio de pendências na 

plataforma Forms 

01/09/22 a 04/09/22 

Período de análise das pendências e 

recursos  

a partir de 06/09/22  

Resultado final no portal da UFCA  a partir de 08/09/22 

 “ 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

Leia-se: 

“15. CRONOGRAMA 

Inscrição e entrega dos documentos na 

plataforma Forms 

Até  04/09/2022 

Período de análise econômica a partir de 05/09/2022 

Resultado Preliminar no portal da UFCA a partir de 08/09/2022 

Recurso e envio de pendências na 

plataforma Forms 

09/09/22 a 11/09//22 

Período de análise das pendências e recursos a partir de 12/09/22  

Resultado final no portal da UFCA a partir de 13/09/22 

“ 

Por fim, pedimos a atenção dos candidatos para os prazos deste aditivo. 

 

Juazeiro do Norte, 30 de agosto de 2022. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

LAURA HÉVILA INOCÊNCIO LEITE 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação 
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