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Universidade Federal de Pelotas

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL CAP 003 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022
Processo nº 23110.002863/2022-93
A Universidade Federal de Pelotas-UFPel, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal (CAP), RETIFICA o EDITAL CAP 003 DE 03 DE
FEVEREIRO DE 2022, publicado no DOU em 07/02/2022, edição 26, seção 3, conforme segue:
a) Onde se lê:
2.1. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre as 18 horas do dia 07 de fevereiro de 2022, até às 23h59min, do dia 06 de março de
2022, exclusivamente via INTERNET, no endereço: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2022/.
Leia-se:
2.1. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre as 18 horas do dia 07 de fevereiro de 2022, até às 23h59min, do dia 13 de março de
2022, exclusivamente via INTERNET, no endereço: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2022/.

b) Onde se lê:
2.3. Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:
(...)
c) Realizar o pagamento da taxa de inscrição até 07/03/2022 , exclusivamente nas agências ou canais de atendimento do Banco do Brasil.

Leia-se:
2.3. Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:
(...)
c) Realizar o pagamento da taxa de inscrição até 14/03/2022 , exclusivamente nas agências ou canais de atendimento do Banco do Brasil.

c) Onde se lê:
2.7. A listagem com as inscrições homologadas será divulgada no endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital, até o
dia 11/03/2022, cabendo recurso da não homologação no prazo de até 03 dias após a divulgação da referida listagem. Tal recurso deverá ser
encaminhado, EXCLUSIVAMENTE, através do e-mail concursos@ufpel.edu.br contendo o boleto gerado e comprovante de pagamento.

Leia-se:
2.7. A listagem com as inscrições homologadas será divulgada no endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital, até o
dia 18/03/2022, cabendo recurso da não homologação no prazo de até 03 dias após a divulgação da referida listagem. Tal recurso deverá ser
encaminhado, EXCLUSIVAMENTE, através do e-mail concursos@ufpel.edu.br contendo o boleto gerado e comprovante de pagamento.
d) Onde se lê:
18. CRONOGRAMA
Descrição

Data

Período de Inscrições

07/02/2022 à 06/03/2022

Último dia para pagamento da Inscrição

07/03/2022

Período de Solicitação de Isenção da Taxa

07/02/2022 à 20/02/2022

Data provável para o resultado dos Pedidos de
Isenção

25/02/2022

Período de Pedido de Atendimento Diferenciado Até às 18hs do dia 07/03/2022
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Data provável resultado
Atendimento Diferenciado
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dos

Pedidos

de 06/05/2022

Data da Prova Objetiva

22/05/2022 (Domingo)

Divulgação do Gabarito Preliminar

22/05/2022 (após a prova)

Período de Interposição de Recursos de
Questões da Prova

até 72 (setenta e duas) horas, contados da data
e hora de publicação na página do certame.

Divulgação do Gabarito Definitivo

31/05/2022

Convocação dos candidatos para
heteroidentificação e PCDs para análise da
Perícia Médica

Até 03/06/2022

Realização da heteroidentificação e/ou Perícia
Médica (previsão)

Dias 09 e/ou 10/06/2022

Divulgação do Resultado da Heteroidentificação
Até 15/06/2022
e Perícia Médica

Período de recursos (Hetero e Perícia Médica)

02 dias úteis a contar da data de divulgação na
página do certame.

Divulgação do Resultado final do certame
(previsão)

22/06/2022

Período de interposição de Recursos contra o até 72 (setenta e duas) horas, contados da data
resultado final
e hora de publicação na página do certame.
Encaminhamento do processo para Nomeações

Até 29/06/2022

Leia-se:
18. CRONOGRAMA
Descrição

Data

Período de Inscrições

07/02/2022 à 13/03/2022

Último dia para pagamento da Inscrição

14/03/2022

Período de Solicitação de Isenção da Taxa

07/02/2022 à 20/02/2022

Data provável para o resultado dos Pedidos de
Isenção

25/02/2022

Período de Pedido de Atendimento Diferenciado Até às 18hs do dia 14/03/2022
Data provável resultado
Atendimento Diferenciado

dos

Pedidos

de

06/05/2022

Data da Prova Objetiva

22/05/2022 (Domingo)

Divulgação do Gabarito Preliminar

22/05/2022 (após a prova)
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Período de Interposição de Recursos de
Questões da Prova

até 72 (setenta e duas) horas, contados da data
e hora de publicação na página do certame.

Divulgação do Gabarito Definitivo

31/05/2022

Convocação dos candidatos para
heteroidentificação e PCDs para análise da
Perícia Médica

Até 03/06/2022

Realização da heteroidentificação e/ou Perícia
Médica (previsão)

Dias 09 e/ou 10/06/2022

Divulgação do Resultado da Heteroidentificação
Até 15/06/2022
e Perícia Médica

Período de recursos (Hetero e Perícia Médica)

02 dias úteis a contar da data de divulgação na
página do certame.

Divulgação do Resultado final do certame
(previsão)

22/06/2022

Período de interposição de Recursos contra o até 72 (setenta e duas) horas, contados da data
resultado final
e hora de publicação na página do certame.
Encaminhamento do processo para Nomeações

Até 29/06/2022

(assinado eletronicamente)
Jorge Luiz Moraes Pereira Junior
Coordenador de Administração de Pessoal

(assinado eletronicamente)
Profª. Drª. Isabela Fernandes Andrade
Reitora

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ MORAES PEREIRA JUNIOR, Coordenador, Coordenação de Administração de Pessoal, em
04/03/2022, às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ISABELA FERNANDES ANDRADE, Reitora, em 04/03/2022, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 1608276 e o código CRC 76F2277E.

Referência: Processo nº 23110.002863/2022-93
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