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Edital 01/2022/PROCRI/UNIFAP - AUXÍLIO MOBILIDADE NACIONAL 

 

EDITAL 01/2022/PROCRI/UNIFAP – AUXÍLIO DE INCENTIVO A MOBILIDADE 

ACADÊMICA NACIONAL 

 

A Pró-Reitora de Cooperação e Relações Interinstitucionais da Universidade Federal do 

Amapá, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do item IX do Edital nº 01/2022 

– Auxílio de Incentivo a mobilidade Acadêmica nacional prorrogando o prazo de inscrições e 

alterações subsequentes desta devido a instabilidades dos sistemas SIG ocorridos na semana do 

dia 24 a 26 de maio voltando a normalidade apenas no dia 27, passando a vigorar conforme 

abaixo: 

 

Onde se lê: 

IX. CRONOGRAMA  

Evento Data 

Publicação do edital 17/05/2022 

Período para inscrição 17/05 a 26/05/22 

Homologação da lista dos inscritos por ordem 

alfabética 

27/05/22 

Recurso administrativo à lista de inscritos Até 29/05/22 

Resultado preliminar da classificação por pontuação 

(antes da carta de aceite) 

31/05/22 

Recurso administrativo ao Resultado preliminar Até dia 02/06/22 

Resultado final classificação (com carta de aceite) Até o dia 30/06/22 

9.1. O cronograma e as etapas de seleção poderão ser alterados a critério da administração e 

serão divulgados nos meios oficiais. 

 

Leia-se: 

IX. CRONOGRAMA  

Evento Data 

Publicação do edital 17/05/2022 

Período para inscrição 17/05 a 29/05/22 

Homologação da lista dos inscritos por ordem 

alfabética 

31/05/22 

Recurso administrativo à lista de inscritos Até 02/06/2022 

Resultado preliminar da classificação por pontuação 

(antes da carta de aceite) 

03/06/2022 

Recurso administrativo ao Resultado preliminar Até dia 06/06/22 

Resultado final classificação (com carta de aceite) Até o dia 30/06/22 

9.1. O cronograma e as etapas de seleção poderão ser alterados a critério da administração e 

serão divulgados nos meios oficiais. 
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