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Errata nº 02/2022 

RETIFICA O EDITAL Nº42/2022 

 

O EDITAL nº.42/2022, referente ao EDITAL DE SELEÇÃO E FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA DE SUPERVISORES BOLSISTAS PARA O 

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID/UESPI, publicado 

no Diário Oficial da União em quinta-feira, 22 de setembro de 2022, edição Nº 182, páginas 

63 -77. 

 

Onde se lê: 

12. DO CRONOGRAMA 

 

 

ETAPA DO PROCESSO SELETIVO Data 

Publicação do edital e da lista das escolas habilitadas 26/09/2022 

Período de inscrições 27/09 a 02/10/2022 

Envio  as fichas de  inscrições homologadas (Anexo IV) via SEI ao 

(FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e aos candidatos – Via e-

mail 

 

03/10/2022 e 

04/10/2022 

Interposição de recurso à homologação das inscrições   04/10 e 05/10/2022 

Envio do resultado da  Interposição de recurso (Anexo IX) e ficha 

com o cronograma das entrevistas (Com link) (Anexo VI) ao 

(FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e aos candidatos – Via e-

mail 

 

07/10/2022 

Entrevistas virtuais 10/10 e 11/10/2022  

Envio do resultado final  (Anexo VII) com o resultado das 

entrevistas, análise curricular e análise da carta motivadora 

(aprovados, eliminados e classificados) para (FUESPI-

PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e aos candidatos – Via e-mail 

 

13/10/2022 

Interposição de recurso ao resultado final até às 18h.  14/10/2022 

Envio do resultado da  Interposição de recurso (Anexo IX) ao 

(FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e aos candidatos – Via e-

mail 

 

17/10/2022 

Publicação do resultado da interposição de recurso  e do 

resultado final no site da Uespi.  

21/10/2022 

Início das atividades 07 a 11 /11/2022 
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Leia-se: 

12. DO CRONOGRAMA 

 

 

ETAPA DO PROCESSO SELETIVO Data 

Publicação do edital e da lista das escolas habilitadas 26/09/2022 

Período de inscrições (Link disponibilizado no item 7.1) até às 18h 27/09 a 05/10/2022 

Envio  as fichas de  inscrições homologadas (Anexo IV) via SEI ao 

(FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e aos candidatos – Via e-

mail 

 

06/10/2022 e 

07/10/2022 

Interposição de recurso à homologação das inscrições   07/10 e 08/10/2022 

Envio do resultado da  Interposição de recurso (Anexo IX) e ficha 

com o cronograma das entrevistas (Com link) (Anexo VI) ao 

(FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e aos candidatos – Via e-

mail 

 

10/10/2022 

Entrevistas virtuais 11/10/2022  

Envio do resultado final  (Anexo VII) com o resultado das 

entrevistas, análise curricular e análise da carta motivadora 

(aprovados, eliminados e classificados) para (FUESPI-

PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e aos candidatos – Via e-mail 

 

13/10/2022 

Interposição de recurso ao resultado final até às 18h.  14/10/2022 

Envio do resultado da  Interposição de recurso (Anexo IX) ao 

(FUESPI-PI/GAB/PREG/DPPEE/PIBID) e aos candidatos – Via e-

mail 

 

17/10/2022 

Publicação do resultado da interposição de recurso  e do 

resultado final no site da Uespi.  

21/10/2022 

Início das atividades 07 a 11 /11/2022 
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