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Universidade Federal de Pelotas
 

RETIFICAÇÃO N° 04 DO EDITAL CAP Nº 006, 20 DE JANEIRO DE 2023

Processo nº 23110.001208/2023-07

A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Administração de Pessoal - CAP, torna pública a RETIFICAÇÃO do EDITAL CAP Nº 006, 20 DE janeiro DE 2023, com
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES e INCLUSÃO de nova área, conforme indicado a seguir:

Onde se lê:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.2.1. São oportunizadas neste edital 23 vagas, para Docentes da Carreira do Magistério Superior, vinculados aos seguintes códigos de
vaga: 933317, 933318, 330491, 933313, 933308, 933312, 933300, 933301, 933314, 933305, 933316, 933309, 330397, 590316, 590337, 589036, 933306, 933310, 329399, 262370, 330134, 329437
e 933315.

Leia-se:

1.2.1. São oportunizadas neste edital 23 vagas, para Docentes da Carreira do Magistério Superior, vinculados aos seguintes códigos de vaga: 933317, 933318, 330491, 933313, 933308, 933312,
933301, 933314, 933305, 933316, 933309, 330397, 590316, 330334, 589036, 933306, 933310, 329399, 262370, 330134, 329437, 933315 e 0329722.

 

Onde se lê:

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre as 18 horas do dia 25/01/2023 até às 23h 59min de 05/03/2023, exclusivamente via INTERNET, no
endereço: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0006_2023/ .

(...)

2.4. Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:

a) preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO existente no endereço eletrônico acima mencionado;

b) imprimir a respectiva GRU – Guia de Recolhimento da União – para pagamento da taxa de inscrição;

c) realizar o pagamento da taxa de inscrição até dia 06/03/2023 (segunda-feira), exclusivamente nas agências ou canais de atendimento do Banco do Brasil.

(...)

2.7. Será publicizado na página do certame relação de candidatos com inscrição efetivada, caso o candidato não constate a confirmação de sua inscrição, conforme subitem 2.4.3 e/ou não
encontre o seu nome na listagem, deverá entrar em contato com a CAP, até  dois (02) dias após a divulgação da listagem. Neste caso, o candidato deverá solicitar à CAP a inclusão de seu nome
dentre os inscritos, devendo apresentar, para tanto, o boleto e o comprovante do pagamento da taxa. Esta solicitação deverá ser realizada através do e-mail concursos@ufpel.edu.br. A divulgação
da listagem está prevista para 15/03/2023.

(...)

2.11. A lista das inscrições homologadas, a composição da banca examinadora, data e hora de início, bem como a provável data de término do certame serão divulgados na página do concurso,
cabendo recurso ao Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - COCEPE quanto à homologação de inscrição e à composição da banca examinadora no prazo de até 04 dias
corridos após a data da divulgação na página do certame, prevista para 25/04/2023, conforme estabelecido no item 10 deste edital.

Leia-se:

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre as 18 horas do dia 25/01/2023 até às 23h 59min de 26/03/2023, exclusivamente via INTERNET, no
endereço: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0006_2023/ .

2.1.1. Até o dia 06/03/2023 será incluída a nova área "Anestesiologia" no sistema de inscrições.

(...)

2.4. Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:

a) preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO existente no endereço eletrônico acima mencionado;

b) imprimir a respectiva GRU – Guia de Recolhimento da União – para pagamento da taxa de inscrição;

c) realizar o pagamento da taxa de inscrição até dia 27/03/2023 (segunda-feira), exclusivamente nas agências ou canais de atendimento do Banco do Brasil.

(...)

2.7. Será publicizado na página do certame relação de candidatos com inscrição efetivada, caso o candidato não constate a confirmação de sua inscrição, conforme subitem 2.4.3 e/ou não
encontre o seu nome na listagem, deverá entrar em contato com a CAP, até  dois (02) dias após a divulgação da listagem. Neste caso, o candidato deverá solicitar à CAP a inclusão de seu nome
dentre os inscritos, devendo apresentar, para tanto, o boleto e o comprovante do pagamento da taxa. Esta solicitação deverá ser realizada através do e-mail concursos@ufpel.edu.br. A divulgação
da listagem está prevista para 06/04/2023.

(...)

2.11. A lista das inscrições homologadas, a composição da banca examinadora, data e hora de início, bem como a provável data de término do certame serão divulgados na página do concurso,
cabendo recurso ao Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - COCEPE quanto à homologação de inscrição e à composição da banca examinadora no prazo de até 04 dias
corridos após a data da divulgação na página do certame, prevista para 15/05/2023, conforme estabelecido no item 10 deste edital.

 

Onde se lê:

3. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

(...)

3.2. A solicitação da isenção ocorrerá no período de 25 de janeiro a  08 de fevereiro de 2023, para os candidatos habilitados, conforme o subitem 3.1 deste edital.

(...)

http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0006_2023/
http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0006_2023/
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3.7. A CAP/PROGEP dará ciência, por meio exclusivo da internet, no endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital, aos candidatos que solicitarem
isenção do valor de inscrição, na data provável de 24/02/2023. É responsabilidade do participante verificar se a solicitação de isenção da taxa de inscrição foi deferida.

Leia-se:

3. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

(...)

3.2. A solicitação da isenção ocorrerá no período de 25 de janeiro a  08 de fevereiro de 2023, para os candidatos habilitados, conforme o subitem 3.1 deste edital.

3.2.1. Exclusivamente aos candidatos da área Anestesiologia serão aceitos pedidos de isenções do dia 06/03/2023 à 12/03/2023, conforme demais critérios já estabelecidos em edital. Solicitações
de áreas distintas serão automaticamente desconsideradas.

(...)

3.7. A CAP/PROGEP dará ciência, por meio exclusivo da internet, no endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital, aos candidatos que solicitarem
isenção do valor de inscrição, na data provável de 24/02/2023. É responsabilidade do participante verificar se a solicitação de isenção da taxa de inscrição foi deferida.

3.7.1. Aos solicitantes da área de Anestesiologia, a divulgação do resultado dos pedidos está prevista para 17/03/2023.

 

Onde se lê:

7. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

(...)

7.5. A homologação das inscrições será publicada no endereço http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, no link específico deste edital, na data prevista de 25/04/2023.

Leia-se:

(...)

7.5. A homologação das inscrições será publicada no endereço http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, no link específico deste edital, na data prevista de 15/05/2023.

 

Onde se lê:

8. DAS PROVAS

8.1. O período provável de realização das provas é de 15 a 31 de maio de 2023, devendo ser observado o cronograma específico de cada área. O período de realização das provas poderá sofrer
alteração em razão do número de candidatos inscritos para cada área. (...)

8.11. Da Realização da Prova Escrita

8.11.1. A prova escrita será realizada dentro do período de 15  a 31 de maio de 2023, conforme data a ser publicizada na página do certame, devendo o candidato atentar para o cronograma
específico de sua área, podendo ser realizada na sequência da Instalação da Banca. (...)

8.12. Da Prova Prática

8.12.1. A Prova Prática será realizada dentro do período de 15 a 31 de maio de 2023. (...)

8.13. Da Prova Didática

8.13.1. A Prova Didática será realizada dentro do período 15 a 31 de maio de 2023. (...)

Leia-se:

8. DAS PROVAS

8.1. O período provável de realização das provas é de 01 a 16 de junho de 2023, devendo ser observado o cronograma específico de cada área. O período de realização das provas poderá sofrer
alteração em razão do número de candidatos inscritos para cada área.

8.11. Da Realização da Prova Escrita

8.11.1. A prova escrita será realizada dentro do período de 01 a 16 de junho de 2023, conforme data a ser publicizada na página do certame, devendo o candidato atentar para o cronograma
específico de sua área, podendo ser realizada na sequência da Instalação da Banca.

8.12. Da Prova Prática

8.12.1. A Prova Prática será realizada dentro do período de 01 a 16 de junho de 2023.

8.13. Da Prova Didática

8.13.1. A Prova Didática será realizada dentro do período 01 a 16 de junho de 2023.

 

Onde se lê:

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS, ÁREA E TITULAÇÃO EXIGIDA.

 N° PROCESSO UNIDADE
VAGA/

CH
ÁREA TITULAÇÃO

7 23110.030632/2022-70

Curso de Letras LIBRAS/

Literatura Surda

CLC

02 vagas/ 40h DE Linguística: Linguística Aplicada: Linguística e Libras

Graduação em   Letras/Libras 

COM 

Doutorado em qualquer Área

      

 

Leia-se:

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS, ÁREA E TITULAÇÃO EXIGIDA.

http://concursos.ufpel.edu.br/wp/
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/
http://concursos.ufpel.edu.br/wp/
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 N° PROCESSO UNIDADE
VAGA/

CH
ÁREA TITULAÇÃO

7 23110.030632/2022-
70

Curso de Letras LIBRAS/

Literatura Surda

CLC

01 vagas/ 40h DE Linguística: Linguística Aplicada: Linguística e Libras

Graduação em   Letras/Libras 

COM 

Doutorado em qualquer Área

 (...)     

23 23110.003113/2023-
10

Departamento de Cirurgia Geral

FAMED
01 vagas/ 40h Anestesiologia

Graduação em Medicina 

COM Residência Médica em Anestesiologia

 

 

(assinatura eletrônica)
Aline Leite da Silva

Coordenadora de Administração de Pessoal - em exercício

(assinado eletronicamente)
Profª. Drª. Isabela Fernandes Andrade

Reitora

Documento assinado eletronicamente por ALINE LEITE DA SILVA, Assistente em Administração, em 28/02/2023, às 11:24, 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 URSULA ROSA DA SILVA, Vice-Reitora, em 28/02/2023, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

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 2064208 e o código CRC DE7FAD76.

 

Referência: Processo nº 23110.001208/2023-07 SEI nº 2064208
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