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1º adendo ao Edital Nº 8/2022. 
EDITAL DE SELEÇÃO DE RESIDENTES PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA (RP) DA UFCA 
 

SELEÇÃO DE RESIDENTES DO PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UFCA, EM 
CONFORMIDADE COM O EDITAL CAPES Nº 24/2022. 

A Coordenação Institucional do Programa de Residência Pedagógica-RP/UFCA, no uso de suas 
atribuições de acordo com o Edital Capes Nº 24/2022, resolve: 
 
Art. 1º Retificar o cronograma de inscrição e seleção, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
Onde se lê: 
 

8. DAS INSCRIÇÕES DOS(AS) CANDIDATOS(AS) ÀS BOLSAS  
 

8.1. As inscrições poderão ser realizadas durante os dias 15/9/2022 e 21/9/2022, até às 
18h do último dia, no Forms da UFCA (https://forms.ufca.edu.br); 

8.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos(as) cuja área de formação e estudo não 
estejam contempladas neste edital; 

8.3. Será divulgado em 23/9/2022, a partir das 12h, a relação preliminar de inscrições 
deferidas e indeferidas; 

8.4. O prazo para recursos, relativo ao resultado das inscrições, será de apenas 2 (dois) 
dias, tendo início às 12h no dia 23/9/2022 e encerramento às 12h do dia 26/9/2022 
e, tal procedimento deverá ser feito por meio do Forms da UFCA 
(https://forms.ufca.edu.br). 

 

FASES / Descrição DATA/PERÍODO 

Lançamento do edital 15/9/2022 

Período de inscrição 15 a 21/9/2022 
(até às 18h do último dia) 

Divulgação da lista preliminar de inscritos A partir das 12h do dia 
23/9/2022 

Pedido de recursos contra o indeferimento de 
inscrição 

Das 12h do dia 23/9/2022 até 
as 12h do dia 26/9/2022 

Resultado da 1ª Etapa (Deferimento das Inscrições e 
Análise da Documentação) 

A partir das 12h do dia 
27/9/2022 

Período das entrevistas – será publicado a lista com 
os horários de cada entrevista 

Dia 28 e 29/9/2022 a partir 
das 8h  

Resultado da 2ª Etapa (entrevistas) A partir das 12h do dia 
30/9/2022 

Pedido de recursos contra o resultado após a 2ª fase Das 12h do dia 30/9/2022 até 
as 12h do dia 3/10/2022 

Publicação do resultado após recursos A partir das 14h do dia 
4/10/2022 
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Entrega da documentação complementar dos 
aprovados na seleção 

Dias 5 e 6/10/2022 

 
Leia-se: 
 

8. DAS INSCRIÇÕES DOS(AS) CANDIDATOS(AS) ÀS BOLSAS  
 

8.1. As inscrições poderão ser realizadas durante os dias 15/9/2022 e 23/9/2022, até às 
18h do último dia, no Forms da UFCA (https://forms.ufca.edu.br); 

8.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos(as) cuja área de formação e estudo não 
estejam contempladas neste edital; 

8.3. Será divulgado em 26/9/2022, a partir das 12h, a relação preliminar de inscrições 
deferidas e indeferidas; 

8.4. O prazo para recursos, relativo ao resultado das inscrições, será de apenas 2 (dois) 
dias, tendo início às 12h no dia 26/9/2022 e encerramento às 12h do dia 28/9/2022 
e, tal procedimento deverá ser feito por meio do Forms da UFCA 
(https://forms.ufca.edu.br). 

 

FASES / Descrição DATA/PERÍODO 

Lançamento do edital 15/9/2022 

Período de inscrição 15 a 23/9/2022 
(até às 18h do último dia) 

Divulgação da lista preliminar de inscritos A partir das 12h do dia 
26/9/2022 

Pedido de recursos contra o indeferimento de 
inscrição 

Das 12h do dia 26/9/2022 até 
as 12h do dia 28/9/2022 

Resultado da 1ª Etapa (Deferimento das Inscrições e 
Análise da Documentação) 

A partir das 14h do dia 
28/9/2022 

Período das entrevistas – será publicado a lista com 
os horários de cada entrevista 

Dia 29 e 30/9/2022 a partir 
das 8h  

Resultado da 2ª Etapa (entrevistas) A partir das 8h do dia 
3/10/2022 

Pedido de recursos contra o resultado após a 2ª fase Das 8h do dia 3/10/2022 até 
as 8h do dia 5/10/2022 

Publicação do resultado após recursos A partir das 14h do dia 
5/10/2022 

Entrega da documentação complementar dos 
aprovados na seleção 

Dias 5 e 6/10/2022 

 
Juazeiro do Norte, 21 de setembro de 2022 

 
 

 
Prof. Dr. Marcio Mattos Aragão Madeira  

Coordenador Institucional 
Programa Residência Pedagógica/UFCA 
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