
Retificação do edital 001/2018 – CID-UFPel 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
GABINETE DO REITOR  
COORDENADORIA DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE  
 
Seleção de membros para a recomposição e ampliação da Comissão 
Interdisciplinar para Auxiliar na Comprovação e Fiscalização da Condição de 
Pertencimento Étnico dos Estudantes Indígenas e Quilombolas - CIAPEEIQ  
 
A Coordenação de Inclusão e Diversidade (CID) ligado ao Gabinete da Reitoria da 
Universidade Federal de Pelotas, no uso de suas atribuições, apresenta retificação do 
edital público para seleção de membros para a recomposição e ampliação da 
Comissão Interdisciplinar para Auxiliar na Comprovação e Fiscalização da 
Condição de Pertencimento Étnico dos Estudantes Indígenas e Quilombolas 
(CIAPEEIQ) da UFPEL.  
 
RETIFICAÇÃO 
 
No item - DOS PROCEDIMENTOS E PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  
Onde está escrito  
“As inscrições ao processo de seleção dos candidatos externos para compor na 
CIAPEEIQ da UFPel estarão abertas entre os dias 01 e 06 de fevereiro de 2018, das 
8h00min às 12h00min impreterivelmente. “ 
 
Leia-se  
As inscrições ao processo de seleção dos candidatos externos para compor na 
CIAPEEIQ da UFPel estarão abertas entre os dias 15 e 23 de fevereiro de 2018, das 
8h00min às 12h00min impreterivelmente.  
 
 
 
No item: DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  
Onde está escrito 
A lista de inscrições homologadas estará disponível na Secretaria da CID-UFPEL e no 
site http://wp.ufpel.edu.br/cid no dia 07 de fevereiro de 2018, a partir das 10h.  
Candidata(o) cuja inscrição não tenha sido homologada poderá apresentar recurso à 
Comissão de Seleção pelo e-mail cid.ufpel@gmail.com até o dia 09 de fevereiro de 
2018, até às 12h impreterivelmente.  
Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção, que divulgará o resultado no 
dia 15 de fevereiro de 2018 pelo site http://wp.ufpel.edu.br/cid/  
 
Leia-se: 
A lista de inscrições homologadas estará disponível na Secretaria da CID-UFPEL e no 
site http://wp.ufpel.edu.br/cid no dia 23 de fevereiro de 2018, a partir das 10h.  
Candidata(o) cuja inscrição não tenha sido homologada poderá apresentar recurso à 
Comissão de Seleção pelo e-mail cid.ufpel@gmail.com até o dia 26 de fevereiro de 
2018, até às 12h impreterivelmente.  
Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção, que divulgará o resultado no 
dia 27 de fevereiro de 2018 pelo site http://wp.ufpel.edu.br/cid/  
 
 
 
 
 
 



No item : DO PROCESSO DE SELEÇÃO:  
Onde está escrito 
A Defesa do Memorial acontecerá no dia 19 de fevereiro de 2018 em horário e local a 
serem divulgados no site da CID-UFPel e enviados pela CS através do e-mail 
cadastrado pelo candidato no ato de sua inscrição.  
 
Leia-se:  
A Defesa do Memorial acontecerá no dia 1º de março de 2018 em horário e local a 
serem divulgados no site da CID-UFPel e enviados pela CS através do e-mail 
cadastrado pelo candidato no ato de sua inscrição.  
 
 
 
No item: DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS  
Onde está escrito 
Os resultados serão divulgados no dia 20 de fevereiro de 2018, até as 10h.  
Após a publicação dos resultados os recursos deverão ser entregues na Secretaria da 
CID, localizada a Rua Almirante Barroso, 1202, sala 110, até o dia 22 de fevereiro de 
2018, até as 12h e as respostas a estes serão divulgadas até as 16h do dia 23 de 
fevereiro de 2018 no site http://wp.ufpel.edu.br/cid/.  
 
Leia-se:  
Os resultados serão divulgados no dia 02 de março de 2018.  
Após a publicação dos resultados, os recursos deverão ser entregues na Secretaria da 
CID, localizada a Rua Almirante Barroso, 1202, sala 110, até o dia 06 de março de 
2018, até as 12h e as respostas a estes serão divulgadas até as 16h do dia 09 de 
março de 2018 no site http://wp.ufpel.edu.br/cid/.  
 
 
 
Onde está escrito 
Os Candidatos, definidos conforme a ordem de classificação, deverão se apresentar 
na Secretaria da CID- UFPEL das 8h00min às 12h00min munidos dos documentos 
originais constantes no item DOS PROCEDIMENTOS E PERÍODO DE INSCRIÇÃO; 
letra a, deste Edital, no dia 26 de fevereiro de 2018 a partir de 8h, na Secretaria da 
CID, Rua Almirante Barroso, 1202, sala 110, Pelotas-RS, BRASIL, CEP: 96010-280.  
 
Leia-se:  
Os Candidatos, definidos conforme a ordem de classificação, deverão se apresentar 
na Secretaria da CID- UFPEL das 8h00min às 12h00min munidos dos documentos 
originais constantes no item DOS PROCEDIMENTOS E PERÍODO DE INSCRIÇÃO; 
letra a, deste Edital, no dia 12 de março de 2018 a partir de 8h, na Secretaria da CID, 
Rua Almirante Barroso, 1202, sala 110, Pelotas-RS, BRASIL, CEP: 96010-280.  
 
 
 
Onde está escrito 
No caso do não comparecimento do candidato classificado para o preenchimento das 
vagas no dia 27 de fevereiro de 2018, será(ão) chamado(s) o(s) candidato(s) 
subseqüente, a partir da ordem de classificação, pelo site http://wp.ufpel.edu.br/cid/.  
 
Leia-se:  
No caso do não comparecimento do candidato classificado para o preenchimento das 
vagas no dia 12 de março de 2018, será(ão) chamado(s) o(s) candidato(s) 
subseqüente, a partir da ordem de classificação, pelo site http://wp.ufpel.edu.br/cid/.  



 
Pelotas, 08 de fevereiro de 2018  
Cláudio Baptista Carle  
Coordenação da CID/UFPel 


