
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
 
 

EDITAL Nº 010/08 
 

O Vice Reitor da Universidade Federal do Pampa, Prof. Norberto Hoppen, no uso de suas atribuições legais, 
resolve publicar a TERCEIRA CHAMADA do Processo Seletivo UFSM/UNIPAMPA 2008 do campus de SÃO 
BORJA, com a listagem dos alunos que ocuparão as vagas remanescentes nos cursos em que não foram ocupadas 
todas as vagas na primeira chamada. 

Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer no campus sito a Rua Alberto Benevenuto, 3200, 
São Borja-RS, nos dias 10 e 11 de março de 2008, no horário das 08h às 12h e das 14:00h às 17h:30min, para 
efetuarem a Confirmação da Vaga em 3ª chamada.  

 
 

 Serviço Social VESTIBULAR 
Inscrição Nome 
052150 Thiele Belo Veiga 

 
 
 Serviço Social PEIES 

Inscrição Nome 
478581 Natália da Costa Aquino 

 
 
Jornalismo PEIES 

Inscrição Nome 
480458 Daniela Lima dos Santos 

 
 

Os documentos necessários à confirmação da vaga são: 
1. uma fotografia recente 3x4 ou 5x7; 
2. histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma original e mais uma cópia ou 
uma cópia legível autenticada em cartório e mais uma cópia)  ou cópia do diploma de curso superior; 
3. cópia da certidão de nascimento ou casamento; 
4. cópia da prova de estar em dia com o serviço militar; 
5. cópia do título eleitoral; 
6. cópia do documento de identidade; 
7. cópia do CPF; 
8. registro junto ao Ministério da Justiça (Lei 6815/ 80, art.30), para estrangeiros. 
9. documentos para a comprovação de opção pelos Sistemas Cidadãos Presentes A, B, C e D, descritos na 
página 17 do Manual do Candidato do Vestibular 2008. 

 
Ao persistirem vagas não confirmadas em alguns dos cursos, estas serão divulgadas exclusivamente 

no site http//:www.unipampa.edu.br no dia 15 de março de 2008. 
 
 
 
 
 

Bagé, 04 de março de 2008 
 
 
 
 
 

Prof. Norberto Hoppen 
Vice-Reitor 
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