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Documentos
Relacionados:

I - Memorando-Circular 3 (0953553).
II - Memorando-Circular 4 (0986609).
III - Memorando-Circular 5 (1001700).

Universidade Federal de Pelotas
Reitoria

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Coordenação de Desenvolvimento de Concursos

Memorando-Circular nº 6/2020/COODEC/PROGEP/REITORIA
 
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 e
Normativas governamentais, informa:

 

1. Edital 03/2020 – Concurso Público – Magistério Superior: Conforme Memorando-Circular nº 7/2020/COCEPE do Conselho Coordenador do
Ensino, da Pesquisa e da Extensão de 03 de agosto de 2020, estão suspensos por prazo indeterminado os concursos da Carreira do Magistério
Superior da UFPel. Reitera-se, que todas as datas de provas outrora divulgadas, quer seja Etapa I ou Etapa II, estão revogadas. Ademais,
destacamos que a alteração da referida suspensão se dará com a publicação de novo cronograma, divulgado na página do certame, com pelo
menos 30 dias de antecedência à realização da Prova Objetiva (Etapa I). Todas as informações e orientações aos candidatos serão divulgadas
diretamente na página do certame.

2. Edital 012/2020 – Concurso Público – Magistério Superior: Em breve será divulgada listagem de inscrições pagas/efetivadas, na página do
certame. Conforme Memorando-Circular nº 7/2020/COCEPE do Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão de 03 de agosto
de 2020, estão suspensos por prazo indeterminado os concursos da Carreira do Magistério Superior da UFPel. Reitera-se, que todas as datas de
provas outrora divulgadas, quer seja Etapa I ou Etapa II, estão revogadas. Ademais, destacamos que a alteração da referida suspensão se dará
com a publicação de novo cronograma, divulgado na página do certame, com pelo menos 30 dias de antecedência à realização da Prova
Objetiva (Etapa I). Todas as informações e orientações aos candidatos serão divulgadas diretamente na página do certame.

3. Edital 014/2020 UAB –  Vestibular Especial para ingresso em Cursos de Licenciatura Plena, na modalidade a distância: Em andamento. Acompanhe as
publicações na página http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0014_2020/.

4. Edital 02/2019 – Concurso Técnico Administrativo (cargos C e D): Homologação do resultado final, para os cargos C e D, publicado em 28 de julho de
2020.

5. Edital 06/2020 – TCLLE: segue inalterado, verifique a Circular COODEC nº 04.

6. PAVE/UFPel: Segue inalterado, verifique a Circular COODEC nº 04.

7. Atendimento ao público: a COODEC está seguindo as recomendações da UFPel, cumprindo a jornada de trabalho em homeoffice, através do
email coodec.ufpel@gmail.com.

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

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA FIGUEREDO ALVES, Chefe, Núcleo de Seleção, em 14/08/2020, às 12:35, 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, Coordenador, Coordenação de Desenvolvimento de Concursos, em 14/08/2020,
às 13:30, 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 1024124 e o código CRC BDA77E14.
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