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. 738684 RANGEL EISHI HOMMA 2 - -

. 707889 THAYNARA PEREIRA CABANHA 3 - -

. 741608 LYGIA BUOSI CORREIA 4 - -

. 736109 CLAUDIA DOS SANTOS SILVA 10 - 1

. CARGO:2009 - MÉDICO DO TRABALHO - CAMPO GRANDE

.

.

. N.INSC NOME Class. Ampla Concorrência Class. PcD. Class. Negro

. 741179 SILVIO KOEI SHIROMA 1 - -

. CARGO:2010 - TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - CAMPO GRANDE

.

.

. N.INSC NOME Class. Ampla Concorrência Class. PcD. Class. Negro

. 707005 THAUANNA CORRÊA MENDONÇA VILHALBA 1 - -

. 736283 THIERRY PUEBLO FREITAS GIROTTO 2 - -

. 711727 GIOVANI BUTARELLI 3 - -

. 739881 ALEX VINICIUS DE BASTOS RANGEL 4 - 1

. 706844 ROGÉRIO CARVALHO ANDRADE 5 - -

. 706894 THAIS DE FRANÇA BATISTA 6 - -

. 736111 KASSIA ROBERTA NOGUEIRA DA SILVA 7 - -

. 708420 DEVAIR DOS SANTOS FREITAS 8 - -

. 707189 NATHALIE DE OLIVEIRA ARAKAKI 9 - -

. 717232 STEPHANI DAL BEM DEMCZUK 10 - -

. 733208 CLAUDIO GABRIEL DA SILVA DA CONCEIÇÃO 11 - -

. 710708 MARYELLE INÁCIA MORAIS FERREIRA 12 - -

. 741631 SILVIO JOSÉ DOS SANTOS 13 - -

. 718198 THAÍS COELHO DO NASCIMENTO SILVA 14 - -

. 712301 DANILO CAMARA CARETTA 15 - -

. 715758 JOSIANE PAULA VAZ DOS SANTOS 16 - -

. 735018 CÍCERO ROCHA DE LIMA 17 - -

. 708106 CLÁUDIA CRISTINA MELO PAIM 18 - -

. 706891 THAIS CAREGNATTO THOMÉ 19 - -

. 709556 THAINA CELIA ALVES DA SILVA 22 1 -

. 732338 LUCIANA SILVA ALVES 35 - 2

. 723814 VINICIUS ALVES MACIEL 89 - 3

. 741664 HYASMINI STEFANI FIGUEIREDO DE LIMA 97 - 4

. 708226 DAIANE LIMA DOS SANTOS 1211 - 5

. 718909 VANESSA SAMUDIO SANTOS ZANUNCIO 186 2 -

. CARGO:2011 - TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - CORUMBÁ

.

.

. N.INSC NOME Class. Ampla Concorrência Class. PcD. Class. Negro

. 718286 FERNANDA MARTINS DOS SANTOS 1 - -

. 736406 FERNANDO LARA ROCHA DE ALMEIDA 2 - -

. 735929 ANI CAROLINE MACHADO 3 - -

. 736287 ANAHÍ NOGUEIRA DELGADO 4 - -

. 707206 JESSÉ BRUNO CHAVES 7 - 1

. CARGO:2012 - TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - TRÊS LAGOAS

.

.

. N.INSC NOME Class. Ampla Concorrência Class. PcD. Class. Negro

. 736784 CARLOS EDUARDO ANDRADE PARPINELLI 1 - -

. 736688 VIVIAN DO CARMO LANGIANO 2 - -

. 735016 LUCAS EDUARDO SILVEIRA DE SOUZA 3 - -

. 741493 EDER SANTOS GOUVEIA 31 - 1

. 738067 LUCAS ALEXANDRE DE MOURA BOCATO 66 1 -

GISLENE WALTER DA SILVA
Presidente da Comissão de Concurso

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Repactuação do valor contrato nº 030/2019, conforme das convenções coletivas de
trabalho n. Mg000219/2022, mg000734/2022 e mg000071/2022, alíquotas efetivas do pis,
cofins e sat, medida provisória n. 1.091, de 30/12/2021, lei n. 3728, de 29/12/2021,
decreto n. 116/2021, de 13/09/2021, e reajuste do seguro vida em 12,87%, conforme
variação das faturas de 01/2021 e 10/2021..

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2022).'

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 1/2020

Espécie: Termo Aditivo de Acordo de Cooperação;
Partes: Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, CNPJ 09.341.233/0001-22; Instituto
Brasileiro de Estudos Ambientais e de Saneamento - IBEAS, CNPJ 03.756.684/0001-44.
Objeto: "O presente acordo tem como objetivo conjugar esforços visando o
desenvolvimento e o mútuo assessoramento na realização de pesquisa, ensino e extensão
nas áreas científica, cultural e tecnológica, compartilhando recursos materiais, financeiros
e humanos com especial intenção em auxiliar na organização do 3º Congresso Sul-
Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade".
CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica alterada a Cláusula Oitava - Da Vigência, prorrogando a vigência do referido Acordo
até 31 de maio de 2022.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Acordo de Cooperação de nº 01/2020, desde que
não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.
Data da assinatura: 12/04/2022;
Signatários: Roberlaine Ribeiro Jorge - Reitor da UNIPAMPA; Carlos Alberto Ferreira Rino,
brasileiro - Presidente do IBEAS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 154359 - UNIPAMPA

Número do Contrato: 9/2019.
Nº Processo: 23100.006895/2019-81.
Dispensa. Nº 11/2019. Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA.
Contratado: 07.780.479/0001-75 - FONTOURA & FONTOURA LTDA. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência em 12 (doze) meses e o reajuste dos valores pelo índice do IPCA de
10,54%. Vigência: 24/04/2022 a 23/04/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
11.059,92. Data de Assinatura: 13/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 13/04/2022).

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 23/2022 - UASG 154047

Nº Processo: 23110011197202284 . Objeto: Pagamento de anuidade. Total de Itens
Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993..
Justificativa: Impossibilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 12/04/2022.
ELIARA SANTOS DA SILVA. Coordenadora de Material e Patrimonio. Ratificação em
12/04/2022. RICARDO HARTLEBEM PETER. Pró-reitor Adminsitrativo. Valor Global: R$
25.392,67. CNPJ CONTRATADA : 73.334.666/0001-50 ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED
DE ENSINO SUPERIOR.

(SIDEC - 13/04/2022) 154047-15264-2022NE800109

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EDITAL
RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL CAP 2/2022

Processo nº 23110.002857/2022-36
A Universidade Federal de Pelotas-UFPel, por meio da Coordenação de

Administração de Pessoal-CAP, considerando o teor do processo 23110.007490/2022-47
observada a RECOMENDAÇÃO MPF/PRM-PEL/GAB-MXP N.º 04/2022, RETIFICA e
COMPLEMENTA o EDITAL CAP 002 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, publicado no DOU
em 04/02/2022, edição 25, seção 3, conforme segue:

a) INCLUIR:
2-A. DAS INSCRIÇÕES
2.1-A. Estarão REABERTAS as inscrições UNICAMENTE para candidatos PCD -

Pessoas com Deficiência no período compreendido entre as 10 horas do dia 13 de
abril de 2022, até às 23h59min, do dia 24 de abril de 2022, exclusivamente via
INTERNET, no endereço: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0002_2022/.

2.1.1-A. O candidato NÃO precisará entregar laudo para realizar sua
inscrição como PCD.

2.2-A. Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:
a) Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO existente na página mencionada

no item 2.1-A;
b) Imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição;
c) Realizar o pagamento da taxa de inscrição até 25/04/2022 ,

exclusivamente nas agências ou canais de atendimento do Banco do Brasil.
2.3-A. A listagem com as inscrições homologadas será divulgada no

endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital,
até o dia 03/05/2022, cabendo recurso da não homologação no prazo de até 03 dias
após a divulgação da referida listagem. Tal recurso deverá ser encaminhado,
EXCLUSIVAMENTE, através do e-mail concursos@ufpel.edu.br contendo o boleto gerado
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e comprovante de pagamento. Serão homologadas unicamente inscrições de candidatos
P C D.

3-A. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1-A. A solicitação da isenção ocorrerá no período de 13/04/2022 à

19/04/2022, para os candidatos habilitados, conforme o subitem 3.1 do edital,
observados os demais critérios estabelecidos no item " 3. DA SOLICITAÇÃO DE I S E N Ç ÃO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO".

3.2-A. Para solicitar isenção do valor de inscrição, o candidato deverá
realizar sua inscrição conforme subitem 2.3 alínea 'a' e após preencher o formulário
on-line disponível no endereço https://forms.gle/7wN9tqyYHKLwQNCA7.

3.3-A. A CAP/PROGEP dará ciência, por meio exclusivo da internet, no
endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital,
aos candidatos que solicitarem isenção do valor de inscrição, na data provável de
20/04/2022 . É responsabilidade do participante verificar se a solicitação de isenção da
taxa de inscrição foi deferida.

3.4-A. O candidato que não obtiver a isenção, para validar sua inscrição,
deverá proceder conforme o subitem 2.3 alíneas 'b' e 'c', efetuando o pagamento da
taxa de inscrição até a data limite.

b) ONDE SE LÊ:
6.1.2. Fica reservado às PCD, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por

cento) das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, no âmbito da administração pública federal, amparadas pelo Decreto nº 9.508,
de 24 de setembro de 2018, desde que obrigatoriamente apresentem laudo médico,
que obedeça às seguintes exigências: a) ter sido expedido há, no máximo, 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da data de início do período de inscrição; b) descrever a
espécie e o grau ou nível de deficiência; c) apresentar a provável causa da deficiência,
de acordo com a lei; d) constar referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID) vigente; e) constar se faz uso de órteses, próteses ou
adaptações; f) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado de uma
audiometria recente, até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de início do
período de inscrição; g) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado
de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual; h) no caso de
deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de
limitação associadas e habilidades adaptadas; i) no caso de deficiência múltipla, no
laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências.

LEIA-SE:
6.1.2. Fica reservado às PCD, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por

cento) das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, no âmbito da administração pública federal, amparadas pelo Decreto nº 9.508,
de 24 de setembro de 2018.

c) ONDE SE LÊ:
6.1.5. O candidato que se declarar pessoa com deficiência e que desejar

concorrer à reserva especial de vagas deverá preencher, no formulário de inscrição,
declaração de que sua deficiência é compatível com o exercício das atribuições do
cargo a que concorre.

6.1.5.1. O candidato também deverá enviar laudo médico comprovando a
deficiência de que é portador, junto à cópia do RG e formulário padrão de reserva de
vaga (disponível no link: https://concursos.ufpel.edu.br/wp/formularios/) preenchido e
assinado até o último dia de inscrições, remetendo através do seguinte formulário
https://forms.gle/awuFGgcXxUk59U348 até as 18 horas do primeiro dia útil após o
término das inscrições. Os documentos originais poderão ser solicitados a qualquer
momento pela Instituição.

LEIA-SE:
6.1.5. O candidato que se declarar pessoa com deficiência e que desejar

concorrer à reserva especial de vagas deverá preencher, no formulário de inscrição,
declaração de que sua deficiência é compatível com o exercício das atribuições do
cargo a que concorre.

6.1.5.1. O candidato também deverá enviar formulário específico de reserva
de vaga, disponível na página do certame, preenchido e assinado até o último dia de
inscrições, remetendo através do seguinte formulário
https://forms.gle/awuFGgcXxUk59U348 até as 18 horas do primeiro dia útil após o
término das inscrições.

d) ONDE SE LÊ:
6.1.8. O fato de o candidato se inscrever como PCD e enviar laudo médico

não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas,
devendo o candidato passar por uma análise da Perícia Médica antes da publicação do
resultado final do concurso. Em caso de indeferimento, passará o candidato a
concorrer somente às vagas de ampla concorrência.

LEIA-SE:
6.1.8. O fato de o candidato se inscrever como PCD e entregar formulário

específico não configura participação automática na listagem final para as vagas
reservadas aos PCD, devendo o candidato passar por uma análise biopsicosocial antes
da publicação do resultado final do concurso. Em caso de indeferimento pela Banca
biopsicosocial, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla
concorrência.

e) ONDE SE LÊ:
6.2. O candidato pessoa com deficiência que no ato da inscrição não

selecionar a condição e não cumprir o determinado no edital terá sua inscrição
processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente
essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. O candidato que não entregar o
laudo no período estipulado não poderá impetrar recurso a seu favor.

6.3. O candidato PcD que tenha sua deficiência confirmada pela análise do
laudo na perícia médica, se aprovado no Concurso Público, figurará em lista específica
e, conforme sua classificação, também na lista geral de aprovados.

LEIA-SE:
6.2. O candidato pessoa com deficiência que no ato da inscrição não

selecionar a condição e/ou não encaminhar o formulário específico terá sua inscrição
processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente
essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. O candidato NÃO precisará entregar
laudo para realizar sua inscrição como PCD.

6.3. O candidato PCD que tenha sua deficiência confirmada pela análise da
Banca biopsicosocial, se aprovado no Concurso Público, figurará em lista específica e,
conforme sua classificação, também na lista geral de aprovados.

f) INCLUIR
6.4. Os candidatos que tiveram seu pedido de inscrição indeferido para a

modalidade de PCD em virtude do envio de laudo médico intempestivo serão
reavaliados administrativamente, independente de pedido do candidato;

6.5. Aos candidatos já inscritos na modalidade de ampla concorrência, será
possibilitada a migração de modalidade para PCD, devendo neste caso preencher,
assinar e enviar o formulário específico disponível na página do certame, através do
seguinte formulário https://forms.gle/awuFGgcXxUk59U348 até as 18 horas do primeiro
dia útil após o término das inscrições.

6.6. Os candidatos PCD que já tiveram sua inscrição homologada na
respectiva modalidade, conforme listagem publicada na página do certame em
22/03/2022, não necessitarão realizar novo procedimento.

6.7. Avaliação biopsicossocial, prevista no subitem 6.1.8 será composta por
uma Banca multiprofissional da UFPel, sendo três profissionais capacitados e atuantes
nas áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um deverá ser
médico, e três profissionais da carreira a que concorrerá o candidato.

g) ONDE SE LÊ:
18. CRONOGRAMA

. Descrição Data

. Período de Inscrições 07/02/2022 à 13/03/2022

. Último dia para pagamento da Inscrição 14/03/2022

. Período de Solicitação de Isenção da
Taxa

07/02/2022 à 20/02/2022

. Data provável para o resultado dos
Pedidos de Isenção

25/02/2022

. Período de Pedido de Atendimento
Diferenciado

Até às 18hs do dia 14/03/2022

. Data provável resultado dos Pedidos de
Atendimento Diferenciado

06/05/2022

. Data da Prova Objetiva 22/05/2022 (Domingo)

. Divulgação do Gabarito Preliminar 22/05/2022 (após a prova)

. Período de Interposição de Recursos de
Questões da Prova

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Divulgação do Gabarito Definitivo 31/05/2022

. Convocação dos candidatos para
heteroidentificação e PCDs para análise da
Perícia Médica

Até 03/06/2022

. Realização da heteroidentificação e/ou
Perícia Médica (previsão)

Dias 09 e/ou 10/06/2022

. Divulgação do Resultado da
Heteroidentificação e Perícia Médica

Até 15/06/2022

. Período de recursos (Hetero e Perícia
Médica)

02 dias úteis a contar da data de
divulgação na página do certame.

. Divulgação do Resultado final do certame
(previsão)

22/06/2022

. Período de interposição de Recursos
contra o resultado final

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Encaminhamento do processo para
Nomeações

Até 29/06/2022

LEIA-SE:
18. CRONOGRAMA

. Descrição Data

. Período de Inscrições 07/02/2022 à 13/03/2022
Novo período 13/04/2022 à 24/04/2022
(somente PCD)

. Último dia para pagamento da Inscrição 14/03/2022
Nova data 25/04/2022 (somente PCD)

. Período de Solicitação de Isenção da
Taxa

07/02/2022 à 20/02/2022
Nova data 13/04/2022 à
19/04/2022(somente PCD)

. Data provável para o resultado dos
Pedidos de Isenção

25/02/2022
Nova data 20/04/2022(somente PCD)

. Período de Pedido de Atendimento
Diferenciado

Até às 18hs do dia 14/03/2022
Nova data até 18h do dia
25/04/2022(somente novas inscrições)

. Data provável resultado dos Pedidos de
Atendimento Diferenciado

06/05/2022

. Data da Prova Objetiva 22/05/2022 (Domingo)

. Divulgação do Gabarito Preliminar 22/05/2022 (após a prova)

. Período de Interposição de Recursos de
Questões da Prova

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Divulgação do Gabarito Definitivo 31/05/2022

. Convocação dos candidatos para
heteroidentificação e PCDs para análise
biopsicosocial

Até 03/06/2022

. Realização da heteroidentificação e/ou
análise biopsicosocial (previsão)

Dias 09 e/ou 10/06/2022

. Divulgação do Resultado da
Heteroidentificação e análise
biopsicosocial

Até 15/06/2022

. Período de recursos (Hetero e
biopsicosocial)

02 dias úteis a contar da data de
divulgação na página do certame.

. Divulgação do Resultado final do certame
(previsão)

22/06/2022

. Período de interposição de Recursos
contra o resultado final

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Encaminhamento do processo para
Nomeações

Até 29/06/2022

JORGE LUIZ MORAES PEREIRA JUNIOR
Coordenador de Administração de Pessoal

ISABELA FERNANDES ANDRADE
Reitora

EDITAL
RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL CAP 3/2022

Processo nº 23110.002863/2022-93
A Universidade Federal de Pelotas-UFPel, por meio da Coordenação de

Administração de Pessoal-CAP, considerando o teor do processo 23110.007490/2022-47
observada a RECOMENDAÇÃO MPF/PRM-PEL/GAB-MXP N.º 04/2022, RETIFICA e
COMPLEMENTA o EDITAL CAP 003 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, publicado no DOU
em 07/02/2022, edição 26, seção 3, conforme segue:

a) INCLUIR:
2-A. DAS INSCRIÇÕES
2.1-A. Estarão REABERTAS as inscrições UNICAMENTE para candidatos PCD -

Pessoas com Deficiência no período compreendido entre as 10 horas do dia 13 de
abril de 2022, até às 23h59min, do dia 24 de abril de 2022, exclusivamente via
INTERNET, no endereço: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0003_2022/.

2.1.1-A. O candidato NÃO precisará entregar laudo para realizar sua
inscrição como PCD.

2.2-A. Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:
a) Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO existente na página mencionada

no item 2.1-A;
b) Imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição;
c) Realizar o pagamento da taxa de inscrição até 25/04/2022 ,

exclusivamente nas agências ou canais de atendimento do Banco do Brasil.
2.3-A. A listagem com as inscrições homologadas será divulgada no

endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital,
até o dia 03/05/2022, cabendo recurso da não homologação no prazo de até 03 dias
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após a divulgação da referida listagem. Tal recurso deverá ser encaminhado,
EXCLUSIVAMENTE, através do e-mail concursos@ufpel.edu.br contendo o boleto gerado
e comprovante de pagamento. Serão homologadas unicamente inscrições de candidatos
P C D.

3-A. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1-A. A solicitação da isenção ocorrerá no período de 13/04/2022 à

19/04/2022, para os candidatos habilitados, conforme o subitem 3.1 do edital,
observados os demais critérios estabelecidos no item " 3. DA SOLICITAÇÃO DE I S E N Ç ÃO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO".

3.2-A. Para solicitar isenção do valor de inscrição, o candidato deverá
realizar sua inscrição conforme subitem 2.3 alínea 'a' e após preencher o formulário
on-line disponível no endereço https://forms.gle/7wN9tqyYHKLwQNCA7.

3.3-A. A CAP/PROGEP dará ciência, por meio exclusivo da internet, no
endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital,
aos candidatos que solicitarem isenção do valor de inscrição, na data provável de
20/04/2022 . É responsabilidade do participante verificar se a solicitação de isenção da
taxa de inscrição foi deferida.

3.4-A. O candidato que não obtiver a isenção, para validar sua inscrição,
deverá proceder conforme o subitem 2.3 alíneas 'b' e 'c', efetuando o pagamento da
taxa de inscrição até a data limite.

b) ONDE SE LÊ:
6.1.2. Fica reservado às PCD, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por

cento) das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, no âmbito da administração pública federal, amparadas pelo Decreto nº 9.508,
de 24 de setembro de 2018, desde que obrigatoriamente apresentem laudo médico,
que obedeça às seguintes exigências: a) ter sido expedido há, no máximo, 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da data de início do período de inscrição; b) descrever a
espécie e o grau ou nível de deficiência; c) apresentar a provável causa da deficiência,
de acordo com a lei; d) constar referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID) vigente; e) constar se faz uso de órteses, próteses ou
adaptações; f) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado de uma
audiometria recente, até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de início do
período de inscrição; g) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado
de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual; h) no caso de
deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de
limitação associadas e habilidades adaptadas; i) no caso de deficiência múltipla, no
laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências.

LEIA-SE:
6.1.2. Fica reservado às PCD, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por

cento) das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, no âmbito da administração pública federal, amparadas pelo Decreto nº 9.508,
de 24 de setembro de 2018.

c) ONDE SE LÊ:
6.1.5. O candidato que se declarar pessoa com deficiência e que desejar

concorrer à reserva especial de vagas deverá preencher, no formulário de inscrição,
declaração de que sua deficiência é compatível com o exercício das atribuições do
cargo a que concorre.

6.1.5.1. O candidato também deverá enviar laudo médico comprovando a
deficiência de que é portador, junto à cópia do RG e formulário padrão de reserva de
vaga (disponível no link: https://concursos.ufpel.edu.br/wp/formularios/) preenchido e
assinado até o último dia de inscrições, remetendo através do seguinte formulário
https://forms.gle/awuFGgcXxUk59U348 até as 18 horas do primeiro dia útil após o
término das inscrições. Os documentos originais poderão ser solicitados a qualquer
momento pela Instituição.

LEIA-SE:
6.1.5. O candidato que se declarar pessoa com deficiência e que desejar

concorrer à reserva especial de vagas deverá preencher, no formulário de inscrição,
declaração de que sua deficiência é compatível com o exercício das atribuições do
cargo a que concorre.

6.1.5.1. O candidato também deverá enviar formulário específico de reserva
de vaga, disponível na página do certame, preenchido e assinado até o último dia de
inscrições, remetendo através do seguinte formulário
https://forms.gle/awuFGgcXxUk59U348 até as 18 horas do primeiro dia útil após o
término das inscrições.

d) ONDE SE LÊ:
6.1.8. O fato de o candidato se inscrever como PCD e enviar laudo médico

não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas,
devendo o candidato passar por uma análise da Perícia Médica antes da publicação do
resultado final do concurso. Em caso de indeferimento, passará o candidato a
concorrer somente às vagas de ampla concorrência.

LEIA-SE:
6.1.8. O fato de o candidato se inscrever como PCD e entregar formulário

específico não configura participação automática na listagem final para as vagas
reservadas aos PCD, devendo o candidato passar por uma análise biopsicosocial antes
da publicação do resultado final do concurso. Em caso de indeferimento pela Banca
biopsicosocial, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla
concorrência.

e) ONDE SE LÊ:
6.2. O candidato pessoa com deficiência que no ato da inscrição não

selecionar a condição e não cumprir o determinado no edital terá sua inscrição
processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente
essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. O candidato que não entregar o
laudo no período estipulado não poderá impetrar recurso a seu favor.

6.3. O candidato PcD que tenha sua deficiência confirmada pela análise do
laudo na perícia médica, se aprovado no Concurso Público, figurará em lista específica
e, conforme sua classificação, também na lista geral de aprovados.

LEIA-SE:
6.2. O candidato pessoa com deficiência que no ato da inscrição não

selecionar a condição e/ou não encaminhar o formulário específico terá sua inscrição
processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente
essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. O candidato NÃO precisará entregar
laudo para realizar sua inscrição como PCD.

6.3. O candidato PCD que tenha sua deficiência confirmada pela análise da
Banca biopsicosocial, se aprovado no Concurso Público, figurará em lista específica e,
conforme sua classificação, também na lista geral de aprovados.

f) INCLUIR
6.4. Os candidatos que tiveram seu pedido de inscrição indeferido para a

modalidade de PCD em virtude do envio de laudo médico intempestivo serão
reavaliados administrativamente, independente de pedido do candidato;

6.5. Aos candidatos já inscritos na modalidade de ampla concorrência, será
possibilitada a migração de modalidade para PCD, devendo neste caso preencher,
assinar e enviar o formulário específico disponível na página do certame, através do
seguinte formulário https://forms.gle/awuFGgcXxUk59U348 até as 18 horas do primeiro
dia útil após o término das inscrições.

6.6. Os candidatos PCD que já tiveram sua inscrição homologada na
respectiva modalidade, conforme listagem publicada na página do certame em
22/03/2022, não necessitarão realizar novo procedimento.

6.7. Avaliação biopsicossocial, prevista no subitem 6.1.8 será composta por
uma Banca multiprofissional da UFPel, sendo três profissionais capacitados e atuantes
nas áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um deverá ser
médico, e três profissionais da carreira a que concorrerá o candidato.

g) ONDE SE LÊ:
18. CRONOGRAMA

. Descrição Data

. Período de Inscrições 07/02/2022 à 13/03/2022

. Último dia para pagamento da Inscrição 14/03/2022

. Período de Solicitação de Isenção da
Taxa

07/02/2022 à 20/02/2022

. Data provável para o resultado dos
Pedidos de Isenção

25/02/2022

. Período de Pedido de Atendimento
Diferenciado

Até às 18hs do dia 14/03/2022

. Data provável resultado dos Pedidos de
Atendimento Diferenciado

06/05/2022

. Data da Prova Objetiva 22/05/2022 (Domingo)

. Divulgação do Gabarito Preliminar 22/05/2022 (após a prova)

. Período de Interposição de Recursos de
Questões da Prova

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Divulgação do Gabarito Definitivo 31/05/2022

. Convocação dos candidatos para
heteroidentificação e PCDs para análise
da Perícia Médica

Até 03/06/2022

. Realização da heteroidentificação e/ou
Perícia Médica (previsão)

Dias 09 e/ou 10/06/2022

. Divulgação do Resultado da
Heteroidentificação e Perícia Médica

Até 15/06/2022

. Período de recursos (Hetero e Perícia
Médica)

02 dias úteis a contar da data de
divulgação na página do certame.

. Divulgação do Resultado final do certame
(previsão)

22/06/2022

. Período de interposição de Recursos
contra o resultado final

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Encaminhamento do processo para
Nomeações

Até 29/06/2022

LEIA-SE:
18. CRONOGRAMA

. Descrição Data

. Período de Inscrições 07/02/2022 à 13/03/2022
Novo período 13/04/2022 à 24/04/2022
(somente PCD)

. Último dia para pagamento da Inscrição 14/03/2022
Nova data 25/04/2022 (somente PCD)

. Período de Solicitação de Isenção da
Taxa

07/02/2022 à 20/02/2022
Nova data 13/04/2022 à
19/04/2022(somente PCD)

. Data provável para o resultado dos
Pedidos de Isenção

25/02/2022
Nova data 20/04/2022(somente PCD)

. Período de Pedido de Atendimento
Diferenciado

Até às 18hs do dia 14/03/2022
Nova data até 18h do dia
25/04/2022(somente novas inscrições)

. Data provável resultado dos Pedidos de
Atendimento Diferenciado

06/05/2022

. Data da Prova Objetiva 22/05/2022 (Domingo)

. Divulgação do Gabarito Preliminar 22/05/2022 (após a prova)

. Período de Interposição de Recursos de
Questões da Prova

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Divulgação do Gabarito Definitivo 31/05/2022

. Convocação dos candidatos para
heteroidentificação e PCDs para análise
biopsicosocial

Até 03/06/2022

. Realização da heteroidentificação e/ou
análise biopsicosocial (previsão)

Dias 09 e/ou 10/06/2022

. Divulgação do Resultado da
Heteroidentificação e análise
biopsicosocial

Até 15/06/2022

. Período de recursos (Hetero e
biopsicosocial)

02 dias úteis a contar da data de
divulgação na página do certame.

. Divulgação do Resultado final do certame
(previsão)

22/06/2022

. Período de interposição de Recursos
contra o resultado final

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Encaminhamento do processo para
Nomeações

Até 29/06/2022

JORGE LUIZ MORAES PEREIRA JUNIOR
Coordenador de Administração de Pessoal

ISABELA FERNANDES ANDRADE
Reitora

EDITAL
RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL CAP 1/2022

Processo nº 23110.040638/2021-74
A Universidade Federal de Pelotas-UFPel, por meio da Coordenação de

Administração de Pessoal-CAP, considerando o teor do processo 23110.007490/2022-47
observada a RECOMENDAÇÃO MPF/PRM-PEL/GAB-MXP N.º 04/2022, RETIFICA e
COMPLEMENTA o EDITAL CAP 001 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, publicado no DOU
em 04/02/2022, edição 25, seção 3, conforme segue:

a) INCLUIR:
2-A. DAS INSCRIÇÕES
2.1-A. Estarão REABERTAS as inscrições UNICAMENTE para candidatos PCD -

Pessoas com Deficiência no período compreendido entre as 10 horas do dia 13 de
abril de 2022, até às 23h59min, do dia 24 de abril de 2022, exclusivamente via
INTERNET, no endereço: http://ces.ufpel.edu.br/conctecadmed0001_2022/.

2.1.1-A. O candidato NÃO precisará entregar laudo para realizar sua
inscrição como PCD.

2.2-A. Para consolidar sua inscrição, o candidato deverá:
a) Preencher o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO existente na página mencionada

no item 2.1-A;
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b) Imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição;
c) Realizar o pagamento da taxa de inscrição até 25/04/2022 ,

exclusivamente nas agências ou canais de atendimento do Banco do Brasil.
2.3-A. A listagem com as inscrições homologadas será divulgada no

endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital,
até o dia 03/05/2022, cabendo recurso da não homologação no prazo de até 03 dias
após a divulgação da referida listagem. Tal recurso deverá ser encaminhado,
EXCLUSIVAMENTE, através do e-mail concursos@ufpel.edu.br contendo o boleto gerado
e comprovante de pagamento. Serão homologadas unicamente inscrições de candidatos
P C D.

3-A. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.1-A. A solicitação da isenção ocorrerá no período de 13/04/2022 à

19/04/2022, para os candidatos habilitados, conforme o subitem 3.1 do edital,
observados os demais critérios estabelecidos no item " 3. DA SOLICITAÇÃO DE I S E N Ç ÃO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO".

3.2-A. Para solicitar isenção do valor de inscrição, o candidato deverá
realizar sua inscrição conforme subitem 2.3 alínea 'a' e após preencher o formulário
on-line disponível no endereço https://forms.gle/7wN9tqyYHKLwQNCA7.

3.3-A. A CAP/PROGEP dará ciência, por meio exclusivo da internet, no
endereço eletrônico http://concursos.ufpel.edu.br/wp/, em link específico deste edital,
aos candidatos que solicitarem isenção do valor de inscrição, na data provável de
20/04/2022 . É responsabilidade do participante verificar se a solicitação de isenção da
taxa de inscrição foi deferida.

3.4-A. O candidato que não obtiver a isenção, para validar sua inscrição,
deverá proceder conforme o subitem 2.3 alíneas 'b' e 'c', efetuando o pagamento da
taxa de inscrição até a data limite.

b) ONDE SE LÊ:
6.1.2. Fica reservado às PCD, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por

cento) das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, no âmbito da administração pública federal, amparadas pelo Decreto nº 9.508,
de 24 de setembro de 2018, desde que obrigatoriamente apresentem laudo médico,
que obedeça às seguintes exigências: a) ter sido expedido há, no máximo, 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da data de início do período de inscrição; b) descrever a
espécie e o grau ou nível de deficiência; c) apresentar a provável causa da deficiência,
de acordo com a lei; d) constar referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID) vigente; e) constar se faz uso de órteses, próteses ou
adaptações; f) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado de uma
audiometria recente, até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de início do
período de inscrição; g) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado
de acuidade em AO (ambos os olhos), patologia e campo visual; h) no caso de
deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de
limitação associadas e habilidades adaptadas; i) no caso de deficiência múltipla, no
laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências.

LEIA-SE:
6.1.2. Fica reservado às PCD, no mínimo, o percentual de 5% (cinco por

cento) das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público, no âmbito da administração pública federal, amparadas pelo Decreto nº 9.508,
de 24 de setembro de 2018.

c) ONDE SE LÊ:
6.1.5. O candidato que se declarar pessoa com deficiência e que desejar

concorrer à reserva especial de vagas deverá preencher, no formulário de inscrição,
declaração de que sua deficiência é compatível com o exercício das atribuições do
cargo a que concorre.

6.1.5.1. O candidato também deverá enviar laudo médico comprovando a
deficiência de que é portador, junto à cópia do RG e formulário padrão de reserva de
vaga (disponível no link: https://concursos.ufpel.edu.br/wp/formularios/) preenchido e
assinado até o último dia de inscrições, remetendo através do seguinte formulário
https://forms.gle/awuFGgcXxUk59U348 até as 18 horas do primeiro dia útil após o
término das inscrições. Os documentos originais poderão ser solicitados a qualquer
momento pela Instituição.

LEIA-SE:
6.1.5. O candidato que se declarar pessoa com deficiência e que desejar

concorrer à reserva especial de vagas deverá preencher, no formulário de inscrição,
declaração de que sua deficiência é compatível com o exercício das atribuições do
cargo a que concorre.

6.1.5.1. O candidato também deverá enviar formulário específico de reserva
de vaga, disponível na página do certame, preenchido e assinado até o último dia de
inscrições, remetendo através do seguinte formulário
https://forms.gle/awuFGgcXxUk59U348 até as 18 horas do primeiro dia útil após o
término das inscrições.

d) ONDE SE LÊ:
6.1.8. O fato de o candidato se inscrever como PCD e enviar laudo médico

não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas,
devendo o candidato passar por uma análise da Perícia Médica antes da publicação do
resultado final do concurso. Em caso de indeferimento, passará o candidato a
concorrer somente às vagas de ampla concorrência.

LEIA-SE:
6.1.8. O fato de o candidato se inscrever como PCD e entregar formulário

específico não configura participação automática na listagem final para as vagas
reservadas aos PCD, devendo o candidato passar por uma análise biopsicosocial antes
da publicação do resultado final do concurso. Em caso de indeferimento pela Banca
biopsicosocial, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla
concorrência.

e) ONDE SE LÊ:
6.2. O candidato pessoa com deficiência que no ato da inscrição não

selecionar a condição e não cumprir o determinado no edital terá sua inscrição
processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente
essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. O candidato que não entregar o
laudo no período estipulado não poderá impetrar recurso a seu favor.

6.3. O candidato PcD que tenha sua deficiência confirmada pela análise do
laudo na perícia médica, se aprovado no Concurso Público, figurará em lista específica
e, conforme sua classificação, também na lista geral de aprovados.

LEIA-SE:
6.2. O candidato pessoa com deficiência que no ato da inscrição não

selecionar a condição e/ou não encaminhar o formulário específico terá sua inscrição
processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente
essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. O candidato NÃO precisará entregar
laudo para realizar sua inscrição como PCD.

6.3. O candidato PCD que tenha sua deficiência confirmada pela análise da
Banca biopsicosocial, se aprovado no Concurso Público, figurará em lista específica e,
conforme sua classificação, também na lista geral de aprovados.

f) INCLUIR
6.4. Os candidatos que tiveram seu pedido de inscrição indeferido para a

modalidade de PCD em virtude do envio de laudo médico intempestivo serão
reavaliados administrativamente, independente de pedido do candidato;

6.5. Aos candidatos já inscritos na modalidade de ampla concorrência, será
possibilitada a migração de modalidade para PCD, devendo neste caso preencher,
assinar e enviar o formulário específico disponível na página do certame, através do
seguinte formulário https://forms.gle/awuFGgcXxUk59U348 até as 18 horas do primeiro
dia útil após o término das inscrições.

6.6. Os candidatos PCD que já tiveram sua inscrição homologada na
respectiva modalidade, conforme listagem publicada na página do certame em
22/03/2022, não necessitarão realizar novo procedimento.

6.7. Avaliação biopsicossocial, prevista no subitem 6.1.8 será composta por
uma Banca multiprofissional da UFPel, sendo três profissionais capacitados e atuantes
nas áreas das deficiências que o candidato possuir, dentre os quais um deverá ser
médico, e três profissionais da carreira a que concorrerá o candidato.

g) ONDE SE LÊ:

18. CRONOGRAMA

. Descrição Data

. Período de Inscrições 07/02/2022 à 13/03/2022

. Último dia para pagamento da Inscrição 14/03/2022

. Período de Solicitação de Isenção da
Taxa

07/02/2022 à 20/02/2022

. Data provável para o resultado dos
Pedidos de Isenção

25/02/2022

. Período de Pedido de Atendimento
Diferenciado

Até às 18hs do dia 14/03/2022

. Data provável resultado dos Pedidos de
Atendimento Diferenciado

06/05/2022

. Data da Prova Objetiva 22/05/2022 (Domingo)

. Divulgação do Gabarito Preliminar 22/05/2022 (após a prova)

. Período de Interposição de Recursos de
Questões da Prova

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Divulgação do Gabarito Definitivo 31/05/2022

. Convocação dos candidatos para Prova
Prática (unicamente para Músico
Pianista)

01/06/2022

. Convocação dos candidatos para
heteroidentificação e PCDs para análise
da Perícia Médica

Até 03/06/2022

. Período para realização da Prova Prática
(unicamente para Músico Pianista)

04 a 08/06/2022

. Realização da heteroidentificação e/ou
Perícia Médica (previsão)

Dias 09 e/ou 10/06/2022

. Divulgação do Resultado da
Heteroidentificação e Perícia Médica

Até 15/06/2022

. Divulgação do Resultado da Prova
Prática

Até 15/06/2022

. Período de recursos (Hetero e Perícia
Médica)

02 dias úteis a contar da data de
divulgação na página do certame.

. Divulgação do Resultado final do certame
(previsão)

22/06/2022

. Período de interposição de Recursos
contra o resultado final

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Encaminhamento do processo para
Nomeações

Até 29/06/2022

LEIA-SE:

18. CRONOGRAMA

. Descrição Data

. Período de Inscrições 07/02/2022 à 13/03/2022
Novo período 13/04/2022 à 24/04/2022
(somente PCD)

. Último dia para pagamento da Inscrição 14/03/2022
Nova data 25/04/2022 (somente PCD)

. Período de Solicitação de Isenção da
Taxa

07/02/2022 à 20/02/2022
Nova data 13/04/2022 à
19/04/2022(somente PCD)

. Data provável para o resultado dos
Pedidos de Isenção

25/02/2022
Nova data 20/04/2022(somente PCD)

. Período de Pedido de Atendimento
Diferenciado

Até às 18hs do dia 14/03/2022
Nova data até 18h do dia
25/04/2022(somente novas inscrições)

. Data provável resultado dos Pedidos de
Atendimento Diferenciado

06/05/2022

. Data da Prova Objetiva 22/05/2022 (Domingo)

. Divulgação do Gabarito Preliminar 22/05/2022 (após a prova)

. Período de Interposição de Recursos de
Questões da Prova

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Divulgação do Gabarito Definitivo 31/05/2022

. Convocação dos candidatos para Prova
Prática (unicamente para Músico
Pianista)

01/06/2022

. Convocação dos candidatos para
heteroidentificação e PCDs para análise
biopsicosocial

Até 03/06/2022

. Período para realização da Prova Prática
(unicamente para Músico Pianista)

04 a 08/06/2022

. Realização da heteroidentificação e/ou
análise biopsicosocial (previsão)

Dias 09 e/ou 10/06/2022

. Divulgação do Resultado da
Heteroidentificação e análise
biopsicosocial

Até 15/06/2022

. Divulgação do Resultado da Prova
Prática

Até 15/06/2022

. Período de recursos (Hetero e
biopsicosocial)

02 dias úteis a contar da data de
divulgação na página do certame.

. Divulgação do Resultado final do certame
(previsão)

22/06/2022

. Período de interposição de Recursos
contra o resultado final

até 72 (setenta e duas) horas, contados
da data e hora de publicação na página
do certame.

. Encaminhamento do processo para
Nomeações

Até 29/06/2022

JORGE LUIZ MORAES PEREIRA JUNIOR

Coordenador de Administração de Pessoal

ISABELA FERNANDES ANDRADE

Reitora


