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EDITAL DE COMPARECIMENTO REMOTO 

PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

EDITAL COODEC Nº 001/2021 consoante EDITAL CAP Nº. 012/202 

 ÁREA: Linguística e Ensino 

 

 A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), 

considerando o EDITAL CAP Nº. 012 DE 29 DE JULHO DE 2021 e 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 a RETOMADA da área de Linguística e Ensino. 

Conforme segue: 

 

1. DA INSTALAÇÃO DA BANCA 

 

1.1 Conforme consta no Edital CAP 012/2021, será RETOMADO o certame da referida área a partir do sorteio dos 

pontos da Prova Didática. 

 

1.2 TODOS os candidatos indicados no Edital CAP 012/2021 deverão comparecer na data, horário e endereço 

indicados neste Edital, para instalação da nova Banca Examinadora. 

 

1.3 A Banca Examinadora procederá a identificação dos candidatos e realizará os testes de áudio, vídeo e 

compartilhamento da tela, conforme procedimentos estabelecidos no artigo 7º do Parecer Normativo 37/2021. 

 

1.4 No momento da instalação da Banca deverá ser apresentado cronograma detalhado de todas as etapas do certame. 

Este será constituído a partir do sorteio dos pontos, a ordem de realização da prova didática seguirá inalterada, 

conforme sorteio realizado outrora. 

 

1.5 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. 

 

1.6 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. 

1.7 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. 



2. Processo SEI Número: 

23110.031898/2020- 78 

3. Área do Processo Seletivo: 

Linguística e Ensino 

4. 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: 

16/08/2021 

Horário: 

08h30min 

 

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

https://webconf.ufpel.edu.br/b/kar-wa7-cfl-8j2 

 

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/ 

 

 

 

 

Pelotas, 09 de agosto de 2021. 

 


