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COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CONCURSOS 

 

COMUNICADO 

 

 A COODEC divulga as datas atualizadas das próximas etapas do Concurso Técnico-

Administrativo – Edital 04/2018, conforme cronograma a seguir: 

 

Data Atividade 

22/05/2018 Divulgação do Desempenho da prova Objetiva 

24/05/2018 Convocação – Prova de Títulos 

24/05/2018 Convocação – Avaliação de Candidatos Autodeclarados 

24 a 28/05/2018 Entrega dos Títulos * 

28/05/2018 Avaliação de Candidatos Autodeclarados 

29/05/2018 Resultado da Avaliação 

29/05/2018 Resultado da Prova de Títulos 

06/06/2018 Divulgação do Resultado Final 

 

Serão convocados para a Prova de Títulos os candidatos aprovados na Prova Objetiva conforme 

item 7.1 do edital.  

Data: de 24 a 28 de maio de 2018, no prédio do COODEC – Rua Lobo da Costa, 585, Pelotas – RS 

CEP 96010-150, no horário das 8h30min às 20h. 

Os títulos (cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais) deverão ser 

encaminhados pelo próprio candidato ou pessoa autorizada pelo mesmo. Para a entrega da documentação, 

utilizar o formulário constante do Anexo 3 do Edital do concurso. Para o grupo 2 da Tabela de Títulos, 

serão considerados os trabalhos realizados nos últimos 5 (cinco) anos. Não serão aceitas as 

documentações do candidato que se apresentar após o horário estabelecido nem haverá segunda chamada 

para a entrega de títulos. 

Candidatos de outras cidades poderão enviar os documentos autenticados por correio, postada no 

período especificado, juntamente com as cópias digitalizadas para o e-mail 

docs.coodec.ufpel@gmail.com (título do e-mail: Documentos Edital 04/2018 “nome”). Constatada a 

ausência de documentos originais ou autenticados que chegarem via correio, os mesmos serão 

desconsiderados pela banca avaliadora, ainda que tenham sido enviados por e-mail. 

 A aprovação no concurso levará em consideração a soma das pontuações da Prova Objetiva e da 

Prova de Títulos, observado o número máximo de aprovados conforme Anexo II do Decreto nº 

6.944/2009, respeitando-se os candidatos empatados na última posição. 

 

Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail coodec.ufpel@gmail.com 

 

http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0004_2018/download/2018/Avaliatitulos0418.pdf
mailto:docs.coodec.ufpel@gmail.com

