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REGRAMENTOS PARA DESEMPATE - SORTEIO PÚBLICO 

 

Conforme item 11.1.5 do Edital COODEC 15/2019, será realizado SORTEIO PÚBLICO para 

definir a colocação dos candidatos das Modalidades de Ampla Concorrência e Cota Racial que 

continuarem empatados na nota final após aplicados os critérios de desempate para classificação, 

previstos no item 11 e subitens do referido Edital. Desta forma, o sorteio público terá o seguinte 

regramento:  

 

1. O sorteio será realizado no dia 16/10/2019 (quarta-feira) com primeira chamada às 11h 

(tolerância de 15 minutos), no Auditório Acadêmico do Campus Anglo (Rua Gomes 

Carneiro nº 1, Centro, Pelotas-RS – 4º andar). Após o horário definido, não será permitida a 

entrada, para que não haja interrupção do procedimento. 

2. O sorteio é público e serão distribuídas, entre os presentes, senhas de 01 a 60 (capacidade do 

auditório definida para este evento). Não há obrigatoriedade do comparecimento dos 

candidatos; 

3. Todos os candidatos com notas finais iguais, em que persistam as notas empatadas nos 

componentes, serão agrupados e receberão um número sequencial iniciando em 01 (um) e 

finalizando com o número da quantidade de candidatos empatados por pontuação e critérios. 

A ordem de numeração será dada pela ordem do número de inscrição;  

4. A COODEC, juntamente com dois (2) membros da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, 

convidarão aleatoriamente duas (2) pessoas entre os presentes, devidamente identificados, 

para proceder ao sorteio;  

5. Os números correspondentes aos candidatos empatados serão armazenados em ordem de 

colocação decrescente e após, realizados os procedimentos de sorteio; 

6. Para cada colocação que houver candidatos empatados, será realizado um sorteio diferente. 

A sequência sorteada será a ordem do desempate para todos os candidatos empatados, 

determinando sua ordem de classificação final no referido Concurso;  

7. Ao final do processo, será redigida ata do sorteio público, assinada pelos representantes da 

COODEC, PROGEP, e participantes da realização do sorteio;  

8. Todo o processo de sorteio será filmado. 

9. As colocações que serão sorteadas são SOMENTE dos candidatos classificados até o 

limite de homologados (25 mais os empatados na última posição) conforme o edital e 

divulgadas na listagem publicada aqui.* 

 

 

Pelotas, 08 de outubro de 2019. 
*Corrigido em 10 de outubro de 2019 

 

http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0015_2019/download/2019/classipre15atu.pdf

