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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA RESIDÊNCIA EM 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

(PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO) 
Parceria: UFPE/EMPREL/FADE 

 
EDITAL TURMA 2020-2021 – 3º Termo Aditivo 

 
 
O EDITAL TURMA 2020-2021 e seus termos aditivos passam a vigorar com as 
seguintes alterações:  
 
ONDE SE LÊ: 

1.1.4 As aulas serão ministradas em dois turnos, concentradas em um dia da semana 
e realizadas no ambiente do CIn-UFPE, com os demais dias dedicados às atividades 
práticas no ambiente da Emprel. 

LEIA-SE: 
1.1.4 As aulas serão ministradas em dois turnos, concentradas em um dia da semana 
e realizadas de forma presencial no ambiente do CIn-UFPE ou na modalidade 
remota à distância via Internet, com os demais dias dedicados às atividades práticas 
no ambiente da Emprel. 

 
ONDE SE LÊ: 

1.3 O vínculo do aluno está inicialmente previsto para o período de 6 de abril de 
2020 a 30 de setembro de 2021. 

LEIA-SE: 
1.3 O vínculo do aluno está inicialmente previsto para o período de 5 de outubro de 
2020 a 31 de março de 2022. 

 
ONDE SE LÊ: 

1.5 Serão disponibilizadas 21 (vinte e uma) vagas para o programa, sendo 17 
(dezessete) com o recebimento de bolsa e 4 (quatro) sem o recebimento de bolsa. 

LEIA-SE: 
1.5 Serão disponibilizadas 18 (dezoito) vagas para o programa, sendo 15 (quinze) 
com o recebimento de bolsa e 3 (três) sem o recebimento de bolsa. 

 
ONDE SE LÊ: 

b) SEGUNDA ETAPA – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA E AVALIAÇÃO PRESENCIAL. 
LEIA-SE: 

b) SEGUNDA ETAPA – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA E AVALIAÇÃO DOS 
CANDIDATOS. 

 
ONDE SE LÊ: 

3.3.1 - O resultado desta Etapa será divulgado no dia 30 de março de 2020, sendo 
este considerado o Resultado Final. 

 
LEIA-SE: 

3.3.1 O resultado desta Etapa será divulgado no dia 18 de setembro de 2020, sendo 
este considerado o Resultado Final. 
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Fica incluído o seguinte item: 
 

3.3.2 A SEGUNDA ETAPA será realizada de forma remota pela Internet usando o 
aplicativo Google Meet ou similar, e de acordo com orientações a serem enviadas 
aos candidatos pré-selecionados. 

 
O ANEXO ÚNICO – CRONOGRAMA GERAL passa a ter a seguinte redação: 
 

Etapas do Programa Datas Observações 

Inscrições 
14/02/2020 a 
09/03/2020 

Inscrições deverão ser realizadas 
exclusivamente através do 
formulário eletrônico disponível em 
https://forms.gle/8vBnnirDFQqQzDWe8. 

Divulgação da relação de pré-
selecionados 

16/03/2020 
A relação estará disponível no site do CIn-
UFPE: www.cin.ufpe.br. 

Apresentação do Programa e 
Avaliação Remota 

09 a 10/09/2020 
Participação através do aplicativo Google 
Meet ou similar. 

Resultado Final 18/09/2020 
A relação estará disponível no site do CIn-
UFPE: www.cin.ufpe.br. 

Início do Programa 05/10/2020 – 

Término do Programa 31/03/2022 – 

 
 
 

Recife, 26 de agosto de 2020 

https://forms.gle/8vBnnirDFQqQzDWe8

