
EDITAL CGIC Nº 037, DE 19 DE MARÇO DE 2012 

Edital Nº 02/037/2012

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A Universidade Federal de Pelotas, criada pelo Decreto-lei n° 750, de 08 de Agosto de 1969, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, e suas altera-
ções, da Lei nº 11091, de 12 de janeiro de 2005, da Lei nº 11233, de 22 de dezembro de 2005, do Decreto 
nº 6944, de 21 de agosto de 2009, da Portaria / MEC nº 243, de 03 de março de 2011, publicada no DOU 
de 04 de março de 2011, da Portaria Interministerial nº 440, de 17 de outubro de 2011, DOU de 18 de ou-
tubro de 2011, e conforme disposições deste edital, resolve TORNAR PÚBLICO a retificação do Edital 
CGIC nº 037/2012, destinado ao provimento de cargos da carreira de Técnico-Administrativo em Educação 
do Quadro de Pessoal Permanente da Universidade Federal de Pelotas - UFPEL, sob o Regime Jurídico 
Único, de que trata a lei nº. 8.112/1990, e suas respectivas alterações.

ONDE SE LÊ:
3.4.2- O candidato que faz jus ao benefício deverá:

c) Encaminhar por Sedex para o Instituto Saber, Rua Maranhão, 1395, Centro, Cascavel  – PR 
CEP: 85801-050, até o dia 23 de março de 2012, os seguintes documentos: Anexo I devidamen-
te preenchido, cópia autenticada do documento de identificação tipo R.G.; cópia autenticada da 
Carteira de Trabalho – CTPS (páginas que identifiquem o candidato e caracterizem a sua situa-
ção de desemprego).

5.1 - DA PROVA ESCRITA
5.1.1 – A prova escrita objetiva será realizada no dia 22 de abril de 2012 no período da manhã, 

em local a ser divulgado no Edital de Homologação das inscrições.

LEIA-SE:
3.4.2- O candidato que faz jus ao benefício deverá:

c) Encaminhar via e-mail, para o endereço institutosaber@gmail.com, o Anexo I –  Requerimento 
de Isenção da Taxa de Inscrição, devidamente preenchido, até o dia 23 de março de 2012.

5.1 - DA PROVA ESCRITA
5.1.1 – A prova escrita objetiva será realizada no dia 06 de MAIO de 2012 no período da manhã, 

em local a ser divulgado no Edital de Homologação das inscrições.

ONDE SE LÊ:
ANEXO IV

CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTO DATA PREVISTA*

Publicação do edital do concurso no DOU. 21/03/12

Início e término das solicitações de isenção da taxa de inscrição. 21 a 23/03/2012

Divulgação das solicitações de isenção deferidas e indeferidas. 30/03/2012

Início e término das inscrições. 21/03 a 04/04/2012

Último dia para pagamento do boleto bancário. 05/04/2012

Prazo para postagem dos laudos médicos, exigidos para inscrições de PD – Portadores de 
Deficiência.

04/04/2012

Edital de homologação de inscrições e divulgação dos locais das provas escritas. 13/04/2012
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Prazo de recursos contra inscrições indeferidas. 16 e 17/04/2012

Aplicação das provas escritas objetivas. 22/04/2012

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 22/04/2012 às 22 horas.

Prazo para interposição de recursos contra as provas objetivas e gabaritos. 23 e 24/04/2012

Divulgação das respostas dos recursos contra as provas objetivas e gabaritos. 27/04/2012

Divulgação do resultado final provisório. 27/04/2012

Prazo para interposição de recursos contra o resultado final provisório. 30/04/2012 e 02/05/2012

Homologação do resultado final. 10/05/2012

LEIA-SE:
ANEXO IV

CRONOGRAMA PREVISTO - RETIFICADO

EVENTO DATA PREVISTA*

Publicação do edital do concurso no DOU. 21/03/12

Início e término das solicitações de isenção da taxa de inscrição. 21 a 23/03/2012

Divulgação das solicitações de isenção deferidas e indeferidas. 30/03/2012

Início e término das inscrições. 21/03 a 04/04/2012

Último dia para pagamento do boleto bancário. 05/04/2012

Prazo para postagem dos laudos médicos, exigidos para inscrições de PD – Portadores de 
Deficiência.

04/04/2012

Edital de homologação de inscrições e divulgação dos locais das provas escritas. 13/04/2012

Prazo de recursos contra inscrições indeferidas. 16 e 17/04/2012

Aplicação das provas escritas objetivas. 06/05/2012

Divulgação dos gabaritos das provas objetivas. 06/05/2012 às 22 horas.

Prazo para interposição de recursos contra as provas objetivas e gabaritos. 07 e 08/05/2012

Divulgação das respostas dos recursos contra as provas objetivas e gabaritos. 14/05/2012

Divulgação do resultado final provisório. 14/05/2012

Prazo para interposição de recursos contra o resultado final provisório. 15/05/2012 e 16/05/2012

Homologação do resultado final. 21/05/2012

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
As demais disposições do Edital CGIC nº 037/2012 permanecem inalteradas.

Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, em 21 de março de 2012.

Christiano Martino Otero Ávila
Diretor do CGIC

Prof. Antonio Cesar Gonçalves Borges
Reitor
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