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Assunto: Circular Editais COODEC

  

COMUNICADO,

A Coordenação de Desenvolvimento de Concursos – COODEC, seguindo as recomendações do comitê
Ufpel Covid-19, em conformidade com os Decretos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, faz
divulgar a situação atual dos seguintes certames:                                                                                           
                                 

1. Edital 03/2020 - Concurso Público – Magistério Superior: encontra-se em fase de análise para
publicação de homologações. Data da Etapa I (prova objetiva): prevista para 30/08/2020. Período
da Etapa II (restante das provas): previsto de 04 a 18/09/2020.

2. Edital 02/2019 – Concurso Técnico Administrativo (cargos C e D): lançamento do edital de
prova prática para o Cargo de Técnico em Hidrologia está previsto para ser publicado em
junho. A convocação de candidatos para verificação de heteroidentificação (todos os cargos)
deverá ser publicada em breve.  

3. Edital 06/2020 – TCLLE: segue suspenso sem data definida de provas e/ou reabertura de
inscrições.

4. PAVE/UFPel: a COODEC está trabalhando para dar andamento ao programa 2020 observando as
situações em todas as esferas educacionais que envolvem a sua realização.  Todas as informações e
notícias serão publicadas no site https://wp.ufpel.edu.br/pave/

5. Atendimento ao público: a COODEC está seguindo as recomendações da portaria 791/2020 da
UFPel, cumprindo a jornada de trabalho em homeoffice, através do e-mail
coodec.ufpel@gmail.com.

6. Ratifica-se que todas as situações elencadas acima serão reavaliadas sempre que novas medidas
forem tomadas por parte do Comitê Covid-19 da UFPel ou pelo Governo do Estado do RS.

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA FIGUEREDO ALVES,
Chefe, Núcleo de Seleção, em 21/05/2020, às 14:40, 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 ALBINO MAGALHAES NETO,
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https://wp.ufpel.edu.br/pave/
https://wp.ufpel.edu.br/famed/2020/04/28/ufpel-prorroga-a-suspensao-das-atividades-academicas-ate-31-05/
mailto:coodec.ufpel@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Coordenador, Coordenação de Desenvolvimento de Concursos, em
21/05/2020, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0953553 e o código CRC 324E9204.

Referência: Processo nº 23110.013131/2020-67 SEI nº 0953553
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