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EDITAL Nº. 11/2021
PROCESSO Nº 23110.011144/2021-82
Processo nº 23110.011144/2021-82
A Coordenação de Relações Internacionais - CRInter da Universidade Federal de Pelotas, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as resoluções do COCEPE 14/2010 e 40/2015, torna público o presente
Edital retiﬁcador que altera o Edital n. 08/2021:
1.

DO OBJETO

1.1.

Onde se lê:
4.2 O arquivo PDF contendo a candidatura deverá ser enviado para o email crinter.ufpel@gmail.com
no período de 16 de abril de 2021 a 30 de abril de 2021, conforme cronograma.

Leia-se:
4.2 O arquivo PDF contendo a candidatura deverá ser enviado para o email crinter.ufpel@gmail.com
no período de 16 de abril de 2021 a 10 de maio de 2021, conforme cronograma.

1.2.

Onde se lê:
4.4 Se houver dúvida quanto à veracidade dos documentos, para fins de autenticação, poderão ser
exigidos os documentos originais do candidato selecionado, que deverão ser apresentados à CRInter a
partir do dia 05 de maio de 2021, das 8h às 12h, na Rua Lobo da Costa, 447. O candidato que não
apresentar a documentação conforme essa previsão estará desclassificado e será chamado o
classificado subsequente.

Leia-se:
4.4 Se houver dúvida quanto à veracidade dos documentos, para fins de autenticação, poderão ser
exigidos os documentos originais do candidato selecionado, que deverão ser apresentados à CRInter a
partir do dia 12 de maio de 2021, das 8h às 12h, na Rua Lobo da Costa, 447. O candidato que não
apresentar a documentação conforme essa previsão estará desclassificado e será chamado o
classificado subsequente.

1.3.

Onde se lê:
7. DO CRONOGRAMA
7.1 Este Edital segue o seguinte cronograma:
INSCRIÇÕES

16/04/2021 a 30/04/2021

RESULTADO PRELIMINAR

a partir de 03/05/2021

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

24h a partir da publicação do
resultado

RESULTADO FINAL

a partir de 04/05/2021

APRESENTAÇÃO
DOCUMENTOS

DE
a partir de 05/05/2021

(caso solicitado)

Leia-se:
7. DO CRONOGRAMA
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1460561&infra_sistema=100000…
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7.1 Este Edital segue o seguinte cronograma:
INSCRIÇÕES

16/04/2021 a 10/05/2021

RESULTADO PRELIMINAR

a partir de 11/05/2021

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
RESULTADO FINAL
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
(caso solicitado)

24h a partir da publicação do
resultado
a partir de 12/05/2021
a partir de 12/05/2021

Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN, Coordenadora,
Coordenação de Relações Internacionais, em 30/04/2021, às 19:46, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1287880 e o
código CRC 5453343E.

ANEXOS AO EDITAL
[Incluir o texto de cada anexo que precisar constar diretamente no teor do Edital]
Referência: Processo nº 23110.011144/2021-82
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