
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS DE SELEÇÃO E INGRESSO 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL COODEC Nº 002/2019 

 

A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Desenvolvimento de Concursos, 

RETIFICA o Edital COODEC Nº 002/2019, conforme segue: 

 

a) O item 2.1., passa a ser: 

 

2.1. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre as 10 horas do dia 29 de janeiro de 2019, até 

às 23h59min, do dia 10 de março de 2019, exclusivamente via INTERNET, no endereço: 

http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0002_2019. 

 

b) O item 2.3., subitem c), passa a ser: 

 

c) Fazer o pagamento da taxa de inscrição até dia 11/03/2019, exclusivamente nas agências do Banco do Brasil. 

 

c) O item 2.7., passa a ser: 

 

2.7. As inscrições homologadas serão divulgadas no endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, até dia 

20/03/2019 cabendo recurso da não homologação no prazo de 24 horas após a divulgação, que deverá ser 

protocolado, EXCLUSIVAMENTE, por meio de sistema eletrônico próprio, disponível em 

http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, com data e horário de envio dentro do período de recursos. 

 

d) A tabela I passa a ter a seguinte descrição no cargo Técnico em laboratório: área Hidrologia: 

 

Técnico em Hidrologia 

Fazer medições de descarga em rios; Executar 

tarefas de topografias em rios; Fazer 

levantamentos de dados, análise preliminar e 

compilação, notadamente em hidráulica, 

hidrometeorologia, sedimentometria, 

hidrogeologia, irrigação, drenagem, 

abastecimento e saneamento; Prestar 

assistência a redes de observação e sua 

operação; Fazer instalação, aferição e 

manutenção de aparelhos; Executar outras 

tarefas de mesma natureza e nível de 

dificuldade 

Ensino Médio Profissionalizante 

em Hidrologia ou Médio 

Completo + Curso Técnico em 

Hidrologia, e Registro no 

Conselho competente 

 

e)  A tabela II passa a ter a seguinte descrição no cargo Técnico em laboratório: área Hidrologia, que passa 

a ser: 

 

Técnico em Hidrologia 1   1 329346 D 40 horas semanais 
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f) O item 10.1 passa a ser: 

 

10.1. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. A data 

e os locais serão definidos posteriormente na página do concurso. 

 

g) O item 17 passa a ter as seguintes datas, nos quadros especificados: 

 

Período de Inscrições 
10 horas do dia 29 de janeiro até as 23h59min do dia 

10 de março de 2019 

Período de Pedido de Atendimento Diferenciado 29 de janeiro a 10 de março de 2019 

Data provável resultado dos Pedidos de Atendimento 

Diferenciado 
20 de março de 2019 

Data da Prova Objetiva A definir 

Divulgação do Gabarito Preliminar Após a prova. 

 

 

 

Prof. Albino Magalhães Neto 

Coordenador da COODEC  

Prof. Dr. Pedro Rodrigues Curi Hallal 

Reitor 

 


