EDITAL Nº 004/2022 – PROAD
PROGRAMA DE APOIO A CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS UNIVERSITÁRIOS - REITORIA

A Pró-Reitora de Administração da Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC, no uso
de suas atribuições estatutárias e regimentais,
RESOLVE:

Tornar pública a Retificação do Edital no 004/2022 - PROAD – que dispõe sobre a concessão
de apoio financeiro à participação de servidores da UDESC no curso de pós-graduação lato sensu
em nível de especialização “Ciência de Dados e Inteligência Artificial”, oferecido pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, na modalidade online, nos itens a seguir
descritos, mantendo inalterados os demais itens do Edital.
Item 3.1 onde se lê:

Poderão concorrer às vagas os servidores (professores e técnicos universitários) com
formação prévia e concluída em Computação, Informática, Matemática, Estatística ou Engenharia.
Leia-se:

Poderão concorrer às vagas os servidores (professores e técnicos universitários) com
formação prévia e concluída em Computação, Informática, Matemática, Estatística, Engenharia,
Física e Química, com conhecimento sólido nas áreas de programação de computadores e conceitos
matemáticos para melhor acompanhamento das aulas.

Florianópolis, 13 de setembro de 2022.
Marilha dos Santos
Pró-Reitora de Administração
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