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RETIFICAÇÃO DO EDITAL COODEC Nº 011 DE 13 DE ABRIL DE 2018

A Universidade Federal de Pelotas, por meio da Coordenação de Desenvolvimento de Concursos, RETIFICA o Edital COODEC Nº 011
de 13/04/2018, publicado no DOU em 17/04/2018, conforme segue:

 

a) No item 3.1, referente a INSCRIÇÃO, onde se lê:

3.1. A inscrição para este Processo Seletivo deverá ser efetuada no período compreendido entre 10h do dia 17 de abril às 23h59min 25 de
maio de 2018, através do preenchimento do Formulário de Inscrição online –– disponível no site
http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0011_2018/ - e do envio dos seguintes documentos para o endereço eletrônico
temv4pronera@gmail.com até o último dia de inscrição:

a) Documento comprobatório expedido pelo INCRA, indicando que é beneficiário do PNRA ou documento comprobatório expedido pela
Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário indicando que é beneficiário PNCF.

b) Memorial Descritivo.

c) Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio OU Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

 

Leia-se:

3.1. A inscrição para este Processo Seletivo deverá ser efetuada no período compreendido entre 10h do dia 17 de abril às 23h59min 25 de
maio de 2018, através do preenchimento do Formulário de Inscrição online –– disponível no site
http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0011_2018/ - e do envio dos seguintes documentos para o endereço eletrônico
temv4pronera@gmail.com até o dia 10 de junho:

a) Documento comprobatório expedido pelo INCRA, indicando que é beneficiário do PNRA ou documento comprobatório expedido pela
Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário indicando que é beneficiário PNCF.

b) Memorial Descritivo.

c) Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio OU Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Os/as candidatos/as que não enviarem a documentação exigida até esta data estarão automaticamente desclassificados/as deste
Processo Seletivo.

 

Pelotas, 21 de maio de 2018

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALBINO MAGALHAES NETO, Coordenador, Coordenação de Desenvolvimento de
Concursos, em 21/05/2018, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIS ISAIAS CENTENO DO AMARAL, Vice-Reitor, em 21/05/2018, às 17:47, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0150922 e o código CRC 80CE86BC.

 

Referência: Processo nº 23110.007060/2018-49 SEI nº 0150922

https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

