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:
a) incluir o subitem 1.1.3.2, com a seguinte redação: “1.1.3.2 Poderão requerer isenção da taxa de inscrição,
os candidatos que se enquadrem nas disposições do Decreto nº 6593, de 02/10/2008, disponível no site
http://ces.ufpel.edu.br , no link concursos docentes. Para tanto, deverão preencher o formulário anexo e
entregá-lo no Centro Especializado em Seleção – CES (Rua Gonçalves Chaves, 3126 – Centro – Pelotas
– RS), no período de 26 a 30 de janeiro de 2009, no horário das 8h30min às 11h30min. O CES
responderá ao requerimento até o dia 06 de fevereiro de 2009, no próprio pedido formalizado pelo
candidato;
b) no Anexo I, na área de Etnomusicologia, Conservatório de Música, a titulação exigida passa a ser:
Graduação (bacharelado e/ou licenciatura) em Música ou em Artes com ênfase em Música. Doutorado
em Etnomusicologia ou em área afim cuja tese contemple a área de Etnomusicologia;
c) no Anexo I, na área de Musicologia, Conservatório de Música, a titulação exigida passa a ser: Graduação
(bacharelado e/ou licenciatura) em Música ou em Artes com ênfase em Música. Doutorado em
Musicologia ou em área afim cuja tese contemple a área de Musicologia;
d) no Anexo I, na área de Língua Alemã e Lingüística Aplicada ao Ensino de Língua Alemã / 1 vaga,
Faculdade de Letras, onde se lê: Processo nº. 23110.009709/2008-94, leia-se: 23110.007696/2008-19;
e) no Anexo I, na área de Sociologia, Instituto de Sociologia e Política, a titulação exigida passa a ser:
Doutor em Sociologia;
f) No Anexo II, na área de Etnomusicologia, Conservatório de Música, onde se lê: Etnologia, leia-se:
Etnomusicologia;
g) No Anexo II, na área de Musicologia, Conservatório de Música, onde se lê: sexuais, leia-se: sexualidade;
h) No anexo II, na área de Economia e Administração Rural, o Departamento é Ciências Sociais e Agrárias.
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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