MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

RETIFICAÇÃO

A Universidade Federal de Pelotas retifica o Edital/PRG nº 001, de 12/01/2009, publicado no Diário
Oficial da União 13/01/2009, conforme segue:
1. Anexo I, excluir, na íntegra, a área de Helmintos do Homem e Mamíferos domésticos e silvestres / 1 vaga,
do Instituto de Biologia, Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Processo nº. 23110.009874/200846.
2. Anexo II, excluir, na íntegra, o programa da área de Helmintos do Homem e Mamíferos domésticos e
silvestres, do Instituto de Biologia, Departamento de Microbiologia e Parasitologia.
3. Anexo II, na área de Histologia, Citologia e Embriologia no item 3 acrescentar o sub-item “formação das
camadas germinativas e início da diferenciação dos tecidos e órgãos: terceira semana” e excluir o item 4.
4. Face às alterações desta Retificação, é aberto o período de 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2009, para o
requerimento de alteração daquelas inscrições com pagamento já efetuado ou para o cancelamento de
inscrição, com a devolução da respectiva taxa, caso haja interesse.
4.1. Para tanto, o candidato deverá dirigir-se ao CES por meio de requerimento, no qual devem também
constar os números de RG e de CPF, o número da inscrição, nome completo do candidato, bem como dados
de conta bancária (banco, agência e nº. de conta), no caso de solicitar a devolução da taxa de inscrição. O
boleto bancário deve ser anexado a este requerimento.
4.2. O requerimento poderá ser entregue na sede do CES, no horário das 8h30min às 11h30min, ou enviado
via FAX (53) 3222-4060 ou pelo correio ao endereço: CENTRO ESPECIALIZADO EM SELEÇÃO DA
UFPEL – Rua Gonçalves Chaves, 3126 – Pelotas – RS – CEP 96015-560.
4.3. O CES não receberá requerimentos fora do prazo, sendo válido para o envio pelo Correio, a data de
postagem.
O inteiro teor do Edital/PRG nº 001, de 12 de janeiro de 2009, e a presente Retificação estão
disponíveis na página http://ces.ufpel.edu.br, no link concursos docentes.
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