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Re�ficação n. 01 do Edital PROGESP nº 07 de 17 de dezembro de 2020

O Pró-Reitor de Gestão com Pessoas Subs�tuto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre, no uso de suas atribuições, torna pública a re�ficação n. 01 do Edital nº 07, de 17 de dezembro de 2020,
publicado no DOU n° 242, de 18 de dezembro de 2020, seção 3, conforme indicado abaixo:

 
1. Onde se lê: "[...] torna público que estarão abertas, no período de 04/01/2021 a 08/01/2021, as

inscrições para a seleção para contratação de PROFESSOR TEMPORÁRIO, em caráter emergencial por tempo
determinado [...], leia-se: "[...] torna público que estarão abertas, no período de 04/01/2021 a 11/01/2021, as
inscrições para a seleção para contratação de PROFESSOR TEMPORÁRIO, em caráter emergencial por tempo
determinado [...]"

 
2. Onde se lê: "2.1.As inscrições referentes ao concurso constante neste Edital serão realizadas através

do Sistema Eletrônico de Informações, denominado SEI-UFCSPA, iniciando às 09 horas do dia 04/01/2021 (segunda-
feira) e terminando às 17h do dia 08/01/2021 (sexta-feira)", leia-se: "2.1. As inscrições referentes ao concurso
constante neste Edital serão realizadas através do Sistema Eletrônico de Informações, denominado SEI-UFCSPA,
iniciando às 09 horas do dia 04/01/2021 (segunda-feira) e terminando às 17h do dia 11/01/2021 (segunda-feira)."

 
3. Onde se lê: 2.2.1. O candidato que não possuir cadastro no sistema deverá realizá-lo em prazo hábil,

qual seja, 24h antes de findar o prazo das inscrições, através do link:
hps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
e o preenchimento dos dados cadastrais solicitados, leia-se: " 2.2.1. O candidato que não possuir cadastro no sistema
deverá realizá-lo em prazo hábil, qual seja, 24h antes de findar o prazo das inscrições, através do link:
h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0 e o
preenchimento dos dados cadastrais solicitados"

 
4. Onde se lê: 11 - DO CRONOGRAMA

Eventos Prazos

Divulgação do edital 18/12/2020

Período de inscrições

04/01/2021 a 08/01/2021 

(da 09:00h do dia 04/01/2021 até  às 17:00h do
dia 08/01/2021)

Divulgação da homologação das inscrições 08/01/2021

Processo de seleção 11/01/2021 a 15/01/2021

Divulgação resultado análise da BAREMA e convocação
para as entrevistas  13/01/2021

Resultado final 18/01/2021

https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
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Leia-se: "11 - DO CRONOGRAMA

Eventos Prazos

Divulgação do edital 18/12/2020

Período de inscrições

04/01/2021 a 11/01/2021 

(da 09:00h do dia 04/01/2021 até  às 17:00h do
dia 11/01/2021)

Divulgação da homologação das inscrições 11/01/2021

Processo de seleção 12/01/2021 a 15/01/2021

Divulgação resultado análise da BAREMA e convocação
para as entrevistas Até 13/01/2021

Resultado final 18/01/2021

 

Atenciosamente,
 

FERNANDO RICARDO GAVRON

Pró-Reitor de Gestão com Pessoas Subs�tuto

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Ricardo Gavron, Pró-Reitor de Gestão com Pessoas
Subs�tuto, em 08/01/2021, às 13:59, 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�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1111777 e o código CRC 5ED4B812.

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

