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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

DESPACHO
  
Processo nº 23110.016572/2022-82
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
  
A Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), através Coordenação de Registros

Acadêmicos (CRA), da Pró-Reitoria de Ensino (PRE), RETIFICA os itens 10.1 e 15 do Edital.
 
-Onde se lê: 10.1. O envio do histórico e dos conteúdos poderá ser realizado, entre os

dias 11 a 13 de julho de 2022, por todos os candidatos que alcançaram a classificação na prova específica,
conforme item 3.2.

-Leia-se: 10.1. O envio do histórico e dos conteúdos poderá ser realizado, entre os dias 11 a
15 de julho de 2022, por todos os candidatos que alcançaram a classificação na prova específica,
conforme item 3.2.

 
 
- Onde se lê:
CRONOGRAMA

Ação Período
Período de inscrições  de 07/06 a 21/06/2022
Período de solicitação de isenção da taxa  de 07/06 a 13/06/2022
Data provável para o resultado dos pedidos de isenção 16/06/2022

Período de Pedido de atendimento especial  Durante o período das
inscrições

Data limite para pagamento do boleto de inscrição 22/06/2022
Divulgação da lista de candidatos homologados 27/06/2022
Divulgação dos locais de prova a partir de 28/06/2022
Data da prova objetiva 03/07/2022
Divulgação do gabarito preliminar 03/07/2022
Período de interposição dos recursos às questões objetivas de 04/07 a 06/07/2022
Divulgação do gabarito definitivo 08/07/2022
Divulgação das notas, dos candidatos classificados e convocação para
cadastro 08/07/2022

Período para envio dos históricos e conteúdos de 11//07 a 13/07/2022
Divulgação do resultado preliminar 25/07/2022
Divulgação do resultado final 29/07/2022

 

- Leia-se:
CRONOGRAMA

Ação Período
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Período de inscrições  de 07/06 a 21/06/2022
Período de solicitação de isenção da taxa  de 07/06 a 13/06/2022
Data provável para o resultado dos pedidos de isenção 16/06/2022

Período de Pedido de atendimento especial  Durante o período das
inscrições

Data limite para pagamento do boleto de inscrição 22/06/2022
Divulgação da lista de candidatos homologados 27/06/2022
Divulgação dos locais de prova a partir de 28/06/2022
Data da prova objetiva 03/07/2022
Divulgação do gabarito preliminar 03/07/2022
Período de interposição dos recursos às questões objetivas de 04/07 a 06/07/2022
Divulgação do gabarito definitivo 08/07/2022
Divulgação das notas, dos candidatos classificados e convocação para
cadastro 11/07/2022

Período para envio dos históricos e conteúdos de 11//07 a 15/07/2022
Divulgação do resultado preliminar 26/07/2022
Período de interposição dos recursos ao resultado preliminar de 26/07 a 28/07
Divulgação do resultado final 01/08/2022

 

Documento assinado eletronicamente por LIZ FERNANDA CARRARD DE LIMA, Assistente em
Administração, em 14/07/2022, às 09:10, 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 EMILENI TESSMER, Coordenadora, Coordenação de
Registros Acadêmicos, em 14/07/2022, às 09:25, 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 1780263 e
o código CRC 04A8A6AD.

Referência: Processo nº 23110.016572/2022-82 SEI nº 1780263
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