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Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 01/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO 
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO DE FILMES

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.032962/2020-38

2. Área do Processo Seletivo:

Administração e Produção de Filmes

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 1º/3/2021 (segunda-feira) Horário:8h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/gui-r7u-rd6

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME CARVALHO DA ROSA, Coordenador de Curso de Graduação, Colegiado dos Cursos de Cinema, em 24/02/2021, às 18:24, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1213413 e o código CRC B48A346D.

Referência: Processo nº 23110.032962/2020-38 SEI nº 1213413

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 01/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: DESENHO DA FIGURA HUMANA

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.033287/2020-64

2. Área do Processo Seletivo:
 

Desenho da Figura Humana

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 01/03/2021 Horário: 8h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/ric-xek-v29

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Juliana Corrêa Hermes Angeli 
Coordenadora do Curso de Artes Visuais - Bacharelado

Documento assinado eletronicamente por JULIANA CORREA HERMES ANGELI, Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Artes Visuais (Bach.), em 24/02/2021, às 15:13,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1212719 e o código CRC 31861353.

Referência: Processo nº 23110.033287/2020-64 SEI nº 1212719

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 01/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: FILOSOFIA DA ARTE OU HISTÓRIA DA ARTE

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.032923/2020-31

2. Área do Processo Seletivo:
 

Filosofia da Arte ou História da Arte

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 01/03/2021 Horário: 8h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/nei-vy3-f2w

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Juliana Corrêa Hermes Angeli
Coordenadora do Curso de Artes Visuais - Bacharelado

 

Documento assinado eletronicamente por JULIANA CORREA HERMES ANGELI, Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Artes Visuais (Bach.), em 24/02/2021, às 15:36,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1212812 e o código CRC 5213EC6B.

Referência: Processo nº 23110.032923/2020-31 SEI nº 1212812

https://webconf.ufpel.edu.br/b/nei-vy3-f2w
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Fundamentos da Linguagem Visual OU Desenho Técnico

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.033121/2020-48

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Fundamentos da Linguagem Visual OU Desenho Técnico

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: : 02/03/2021 Horário: às 9 horas

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

https://webconf.ufpel.edu.br/b/raq-7kk-fnr

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por ROSEMAR GOMES LEMOS, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 24/02/2021, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1212155 e o código CRC 8A3D69A7.

Referência: Processo nº 23110.033121/2020-48 SEI nº 1212155

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1213467 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1377998&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 01/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO 
ÁREA: TÉCNICAS DE REGISTRO E PROCESSAMENTO DE FILMES

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.050982/2019-57

2. Área do Processo Seletivo:

Técnicas de Registro e Processamento de Filmes

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 1º/3/2021 (segunda-feira) Horário: 14h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/car-6hf-xgr

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME CARVALHO DA ROSA, Coordenador de Curso de Graduação, Colegiado dos Cursos de Cinema, em 24/02/2021, às 18:55, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1213467 e o código CRC C25332EC.

Referência: Processo nº 23110.050982/2019-57 SEI nº 1213467

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 01/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO 
ÁREA: DESENHO

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.033024/2020-55

2. Área do Processo Seletivo:

Desenho

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 4/3/2021 (quinta-feira) Horário: 14h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/viv-qrh-h2j

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME CARVALHO DA ROSA, Coordenador de Curso de Graduação, Colegiado dos Cursos de Cinema, em 24/02/2021, às 19:02, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1213488 e o código CRC 48E9D689.

Referência: Processo nº 23110.033024/2020-55 SEI nº 1213488

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1214232 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1378850&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 01/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: DANÇA

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.016490/2020-76

2. Área do Processo Seletivo:

DANÇA

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 01 de março de 2021 Horário: 08h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/jos-kcn-yd3

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

Carmen Anita Hoffmann
Coordenadora do Curso de Dança - Licenciatura

 

Documento assinado eletronicamente por CARMEN ANITA HOFFMANN, Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Dança, em 25/02/2021, às 12:54, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1214232 e o código CRC DC0D4577.

Referência: Processo nº 23110.016490/2020-76 SEI nº 1214232

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1214373 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1379001&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 1/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO – COODEC 001/2021
ÁREA: MÚSICA

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos nas
demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no artigo
7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do concurso,
exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.051067/2019-89

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Música

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 04 de março de 2021 Horário: 08:00 h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

https://webconf.ufpel.edu.br/b/leo-6at-ma7

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS WALTER ALVES SOARES, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 25/02/2021, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1214373 e o código CRC 2359DE3E.

Referência: Processo nº 23110.051067/2019-89 SEI nº 1214373

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1211523 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1375818&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: PIANO

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.030569/2020-18

2. Área do Processo Seletivo:
 

Piano

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 05/03/2021 Horário: 8h30min

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/mau-6cz-q46

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por ISABEL BONAT HIRSCH, Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Música (Lic.), em 23/02/2021, às 17:42, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1211523 e o código CRC EEFF4759.

Referência: Processo nº 23110.030569/2020-18 SEI nº 1211523

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1211660 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1375972&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Canto

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.051262/2019-17

2. Área do Processo Seletivo:
 

Canto

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 01/03/2021 Horário: 8h30min

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/raf-h4k-j2z

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por ISABEL BONAT HIRSCH, Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Música (Lic.), em 23/02/2021, às 18:10, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1211660 e o código CRC 7039EE4E.

Referência: Processo nº 23110.051262/2019-17 SEI nº 1211660

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1211619 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1375927&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Percussão Ou Educação Musical

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.051283/2019-24 

2. Área do Processo Seletivo:
 

Percussão Ou Educação Musical

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 03/03/2021 Horário: 8h30min

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/reg-722-cfz

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por ISABEL BONAT HIRSCH, Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Música (Lic.), em 23/02/2021, às 17:49, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1211619 e o código CRC 649974EB.

Referência: Processo nº 23110.051283/2019-24 SEI nº 1211619

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1211752 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1376077&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Pedagogia Teatral

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.032982/2020-17 

2. Área do Processo Seletivo:

Pedagogia Teatral

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 1º de março de 2021 Horário: 14 horas

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/van-ymy-v2y

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 (assinado eletronicamente)
Prof.ª Vanessa Caldeira Leite

Coordenadora Adjunta do Colegiado do Curso de Teatro-Licenciatura
 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA CALDEIRA LEITE, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 23/02/2021, às 20:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1211752 e o código CRC BE0AA47F.

Referência: Processo nº 23110.032982/2020-17 SEI nº 1211752

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1211828 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1376161&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Representação Gráfica OU Arquitetura

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.033133/2020-72

2. Área do Processo Seletivo:

Representação Gráfica OU Arquitetura

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 01 de março de 2021 Horário: 14 horas

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/ang-jna-hv7

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Leticia Tonetto
Coordenadora pro tempore da Câmara de Ensino do Centro de Engenharias

 

Documento assinado eletronicamente por LETICIA TONETTO, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 24/02/2021, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALMIR FRANCISCO RISSO, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 24/02/2021, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1211828 e o código CRC AAA5E159.

Referência: Processo nº 23110.033133/2020-72 SEI nº 1211828

https://webconf.ufpel.edu.br/b/ang-jna-hv7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1211033 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1375262&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº EDITAL 001/2021/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Matemática

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.034521/2020-71

2. Área do Processo Seletivo:

Matemática

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 01 de março de 2021 Horário: 08 horas

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/edu-mxy-9fx

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por LETICIA TONETTO, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 24/02/2021, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALMIR FRANCISCO RISSO, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 24/02/2021, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1211033 e o código CRC 65951B09.

Referência: Processo nº 23110.034521/2020-71 SEI nº 1211033

https://webconf.ufpel.edu.br/b/edu-mxy-9fx
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1210899 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1375111&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Ciências do Solo OU Ciências Ambientais 

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.014394/2020-93

2. Área do Processo Seletivo:

Ciências do Solo OU Ciências Ambientais

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 01/03/2021 Horário: 8 horas

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
       https://webconf.ufpel.edu.br/b/mar-q22-ucp
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Bruno Vieira
Coordenador pró-tempore do Curso de EAS

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MULLER VIEIRA, Coordenador de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, em 24/02/2021, às 13:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALMIR FRANCISCO RISSO, DIRETOR SUBSTITUTO, em 24/02/2021, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1210899 e o código CRC 2E02618E.

Referência: Processo nº 23110.014394/2020-93 SEI nº 1210899

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1212832 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1377298&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: 

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.032932/2020-21

2. Área do Processo Seletivo:
 

Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Francesa

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 01/03/2021 Horário: 10h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf2.ufpel.edu.br/b/dei-yrw-egu

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por DEIVIDI SILVA BLANK, Coordenador de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de Letras - Português e Francês, em 24/02/2021, às 17:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1212832 e o código CRC 708561ED.

Referência: Processo nº 23110.032932/2020-21 SEI nº 1212832

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1213068 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1377563&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Linguística e Ensino

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.031898/2020- 78

2. Área do Processo Seletivo:
 

Linguística e Ensino

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 01/03/2021 Horário: 08h30min

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/dai-4pc-ryg

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA DOUMID DAMASCENO, Diretora, Centro de Letras e Comunicação, em 24/02/2021, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1213068 e o código CRC D5686ADE.

Referência: Processo nº 23110.031898/2020-78 SEI nº 1213068

https://webconf.ufpel.edu.br/b/dai-4pc-ryg
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1212805 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1377268&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Alemã

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.029677/2020- 30

2. Área do Processo Seletivo:

Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Alemã

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 01/03/2021 Horário: 08h30min

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/mil-3gc-c9m

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA DOUMID DAMASCENO, Diretora, Centro de Letras e Comunicação, em 24/02/2021, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1212805 e o código CRC 44B33ADF.

Referência: Processo nº 23110.029677/2020-30 SEI nº 1212805

https://webconf.ufpel.edu.br/b/mil-3gc-c9m
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1213170 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1377676&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Estudos da Tradução Inglês/Português

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.027880/2020- 71

2. Área do Processo Seletivo:
 

Estudos da Tradução Inglês/Português

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 02/03/2021 Horário: 08h30min

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/jos-6zx-knc

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA DOUMID DAMASCENO, Diretora, Centro de Letras e Comunicação, em 24/02/2021, às 21:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1213170 e o código CRC D0775E8D.

Referência: Processo nº 23110.027880/2020-71 SEI nº 1213170

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1212344 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1376735&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: ESPORTES

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

Processo nº 23110.033354/2020-41

2. Área do Processo Seletivo:
 

Esportes

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 01/03/2021 Horário: 8h30min

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/ale-7zj-6uk

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por GIOVANNI FELIPE ERNST FRIZZO, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 24/02/2021, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1212344 e o código CRC 257E48A1.

Referência: Processo nº 23110.033354/2020-41 SEI nº 1212344

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1211517 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1375811&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 1/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO – 
ÁREA: Ciências Agrárias

A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.018042/2020-15

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Ciências Agrárias 

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 27/02/2021 Horário: 9:30h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

https://webconf.ufpel.edu.br/b/luc-fur-nkx

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por FIORAVANTE JAEKEL DOS SANTOS, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 23/02/2021, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1211517 e o código CRC 8998788F.

Referência: Processo nº 23110.018042/2020-15 SEI nº 1211517

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1210359 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1374508&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 01/2021/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: 

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.033248/2020-67

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Ciências Sociais Aplicadas: Contabilidade

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 01/03/2021 Horário: 15:30h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

link: https://webconf.ufpel.edu.br/b/isa-uea-429

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital da Direção do Centro de Ciências Socio-Organizacionais
 

Documento assinado eletronicamente por ISABEL CRISTINA ROSA BARROS RASIA, Diretora, Centro de Ciências Socio-Organizacionais, em 23/02/2021, às 15:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1210359 e o código CRC 0A9B1CE6.

Referência: Processo nº 23110.033248/2020-67 SEI nº 1210359

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1211154 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1375397&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 01/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: 

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.033249/2020-10

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Ciências Sociais Aplicadas: Direito

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 01/03/2021 Horário: 08h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

https://webconf.ufpel.edu.br/b/dan-tdg-q4a

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital da Direção do Centro de Ciências Socio-Organizacionais
 

Documento assinado eletronicamente por ISABEL CRISTINA ROSA BARROS RASIA, Diretora, Centro de Ciências Socio-Organizacionais, em 23/02/2021, às 15:16, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1211154 e o código CRC 4AA46A8D.

Referência: Processo nº 23110.033249/2020-10 SEI nº 1211154

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1210391 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1374547&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº EDITAL 01/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: ARQUITETURA E URBANISMO

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.033570/2020-96

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

ARQUITETURA E URBANISMO

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 1º de março / 2021 Horário: 8:30 hs.

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

https://webconf.ufpel.edu.br/b/ric-zjz-2qt

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO LUIS SAMPAIO PINTADO, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 24/02/2021, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1210391 e o código CRC 515E98A3.

Referência: Processo nº 23110.033570/2020-96 SEI nº 1210391

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1213430 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1377955&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº CONCURSO SUBSTITUTO COODEC 001-2021/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo OU Instalações Prediais

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.033505/2020-61

 
2. Área do Processo Seletivo:

Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo OU Instalações Prediais

 
3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 01/03/2021 Horário: 08h30

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/mau-vwn-rq6

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por ARIELA DA SILVA TORRES, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 24/02/2021, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1213430 e o código CRC B5EC2406.

Referência: Processo nº 23110.033505/2020-61 SEI nº 1213430

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1210494 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1374656&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO – 
ÁREA: Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso - Classe C - Doutorado

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.033430/2020-18

2. Área do Processo Seletivo:

Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 01/03/2021 Horário: 08:00

4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/lil-ghz-axe

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 23/02/2021, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1210494 e o código CRC ECCDE91E.

Referência: Processo nº 23110.033430/2020-18 SEI nº 1210494

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1210523 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1374686&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Enfermagem - Saúde do Adulto e Idoso - Classe A - Mestrado

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.033426/2020-50

2. Área do Processo Seletivo:

Enfermagem- Saúde do Adulto e Idoso

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 01/03/2021 Horário: 08:00

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/fra-3nm-3d6

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por LILIAN MOURA DE LIMA SPAGNOLO, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 23/02/2021, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1210523 e o código CRC D097AE11.

Referência: Processo nº 23110.033426/2020-50 SEI nº 1210523

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1210302 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1374444&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

 
 Clínica Médica: Urgência e Emergência OU Medicina Intensiva

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.034768/2020-97

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Clínica Médica: Urgência e Emergência OU Medicina Intensiva

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 02/03/2021 Horário: 9h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

https://webconf2.ufpel.edu.br/b/raf-jdp-udr

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por LYSANDRO ALSINA NADER, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 24/02/2021, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1210302 e o código CRC E84C7949.

Referência: Processo nº 23110.034768/2020-97 SEI nº 1210302

https://webconf2.ufpel.edu.br/b/raf-jdp-udr
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1210550 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1374713&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO – Nº 001/2021
ÁREA: NUTRIÇÃO

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

Processo nº 23110.001207/2021-92

2. Área do Processo Seletivo:
 

Nutrição

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 01 de março de 2021 Horário: 8:00 horas

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/hel-9un-rht  (código de acesso: 109440)

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

Profa. Lucia Rota Borges
Chefe do Departamento de Nutrição

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIA ROTA BORGES, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 23/02/2021, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1210550 e o código CRC F3847975.

Referência: Processo nº 23110.001207/2021-92 SEI nº 1210550

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1213617 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1378156&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 23110.034139/2020-67/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: 

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos nas
demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no artigo
7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do concurso,
exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.034139/2020-67

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Área de Odontopediatria

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 01/03/2021 Horário: 08:30h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

https://webconf.ufpel.edu.br/b/mar-x7p-uqe

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANTONIO PACCE, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 25/02/2021, às 08:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DOUVER MICHELON, CHEFE DE DEPARTAMENTO, em 25/02/2021, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1213617 e o código CRC 1BE3A631.

Referência: Processo nº 23110.034139/2020-67 SEI nº 1213617

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1214006 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1378592&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: 

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.032904/2020-12

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Odontologia

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 01/03/2021 Horário:8h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

https://webconf.ufpel.edu.br/b/lui-7zv-2tg

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por RUDIMAR ANTONIO BALDISSERA, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 25/02/2021, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1214006 e o código CRC 8D284C53.

Referência: Processo nº 23110.032904/2020-12 SEI nº 1214006

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1213920 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1378495&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: CARIOLOGIA

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:

23110.032614/2020- 61

2. Área do Processo Seletivo:

 Cariologia

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):

Data: 04/03/2021 Horário: 8h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/van-e6g-4md

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por RUDIMAR ANTONIO BALDISSERA, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 25/02/2021, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1213920 e o código CRC 808B599D.

Referência: Processo nº 23110.032614/2020-61 SEI nº 1213920

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


25/02/2021 SEI/UFPel - 1210457 - PROGEP Edital de Comparecimento Remoto

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1374618&infra_sistema=… 1/1

 
Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: Fisiologia Humana

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 

23110.032259/2020-20

2. Área do Processo Seletivo:
 

Fisiologia Humana

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
 

Data: 27/02/2021 Horário: 08:30h

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
 

https://webconf.ufpel.edu.br/b/nie-4zg-4ek

É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Denise Calisto Bongalhardo
Chefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE CALISTO BONGALHARDO, Professor do Magistério Superior/Assoc./Tit., em 24/02/2021, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1210457 e o código CRC CAFF0C6C.

Referência: Processo nº 23110.032259/2020-20 SEI nº 1210457

https://webconf.ufpel.edu.br/b/nie-4zg-4ek
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: 

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos nas
demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no artigo
7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do concurso,
exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.019074/2020-20

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Ciência Política

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 27/02 Horário: 14:00 horas

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

https://webconf.ufpel.edu.br/b/pat-kzv-ng6

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por ATTILA MAGNO E SILVA BARBOSA, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 25/02/2021, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1213678 e o código CRC AEC5B0BA.

Referência: Processo nº 23110.019074/2020-20 SEI nº 1213678

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Universidade Federal de Pelotas 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
Coordenação de Administração de Pessoal

 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL COODEC Nº 001/2021/2021

EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO –
ÁREA: 

 
A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), considerando o Parecer Normativo do COCEPE nº 37/2021, torna público o Edital de
Comparecimento Remoto para os candidatos que realizarão as provas do Processo Seletivo Simplificado para PROFESSOR SUBSTITUTO referente ao Edital 001/2021.
 
1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA
1.1. Os candidatos deverão comparecer na data, horário e endereço indicados neste Edital de acordo com a área para qual se encontrem inscrito.
1.2. Os candidatos devem considerar a necessidade da entrada antecipada na sala remota, dentro da margem dos 30 minutos de antecedência na instalação do concurso e 10 minutos
nas demais etapas, levando em conta os testes exigidos pela plataforma e possíveis contratempos.
1.3. Antes do horário de início da instalação do concurso, recomenda-se que os microfones dos candidatos e da Banca Examinadora permaneçam com o som desligado no Sistema
Institucional WebconfUFPel.
1.4. Para efeito de registro, na instalação do concurso e nas etapas posteriores, a Banca Examinadora adotará como limite exato para presença dos candidatos o minuto inicial (60
segundos) do horário indicado no referido edital.
1.5. A Banca Examinadora procederá a identificação e os testes de áudio, vídeo e compartilhamento da tela com os candidatos inscritos, conforme procedimentos estabelecidos no
artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021.
1.6. No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame.
1.7. Os candidatos ausentes ou que chegarem após o horário estipulado neste Edital de Comparecimento Remoto e, posteriormente, nas etapas estipuladas no cronograma do
concurso, exceptuando-se a Apuração do Exame de Títulos e da Classificação Final dos Candidatos estarão, automaticamente, eliminados do certame.
1.8. A instalação, assim como todas as demais etapas da seleção serão gravadas em áudio e vídeo utilizando o Sistema Institucional Webconf UFPel.
 
 
1. Processo SEI Número:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

23110.033315/2020/43

2. Área do Processo Seletivo:
 (Preencher exatamente como consta no Edital 001/2021)

Sociologia

 3. Data e hora para comparecimento remoto dos candidatos na instalação da banca (Horário de Brasília) - (Art. 5º e Art. 6º do Parecer Normativo 37/2021):
(Preencher exatamente como consta no documento de homologação do  Edital 001/2021)

Data: 27/02/2021 Horário: 09:00 horas

 
4. Endereço eletrônico para presença remota dos candidatos na data e horário definidos 
(Preencher o link da Sala criada pelo Presidente da Banca no Webconf UFPel
TESTAR O LINK ANTES DE ENVIAR)

 https://webconf.ufpel.edu.br/b/fra-uk4-27p

 
É recomendada aos candidatos a leitura atenta do Parecer Normativo COCEPE nº 37/2021, disponível na página do Edital COODEC nº 001/2021
em http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2021/
 
 

 Assinatura digital do Chefe do Departamento ou do Coordenador do Colegiado
 

Documento assinado eletronicamente por ATTILA MAGNO E SILVA BARBOSA, Professor do Magistério Superior/Adjunto, em 25/02/2021, às 02:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1213679 e o código CRC C32D4152.

Referência: Processo nº 23110.033315/2020-43 SEI nº 1213679

https://webconf.ufpel.edu.br/b/fra-uk4-27p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

