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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019 - EDITAL Nº 486/2019 

 

EDITAL Nº 22/2020 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, torna público o presente Edital de retificação do Concurso Público Nº 01/2019 – Edital N° 
486/2019, conforme segue: 

 

1. Exclui-se no subitem 1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO do Nível Superior Completo, e dos demais 
itens do Edital de Abertura, o cargo de Cód. 04 – Tecnólogo/formação: Gestor Público. 

2. Em razão da exclusão deste cargo, os candidatos que tenham efetuado o pagamento de inscrição até a 
data de publicação deste edital deverão solicitar a devolução da taxa de inscrição através do Link 
“Formulário Online – Devolução da Taxa de Inscrição – Cargo de Tecnólogo/formação: Gestor Público”, 
disponibilizado no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br no período de 07/02 a 17/02/2020.  

2.1 No Formulário de Solicitação da Taxa de Inscrição, o candidato deverá selecionar uma das opções abaixo: 

a) Para correntistas: informar a conta corrente para a devolução do valor, onde o titular desta deve ser o 
próprio candidato, não sendo aceitas contas poupança, salários e nem contas de terceiros.  

b) Sem conta bancária: o valor será reembolsado através de Ordem Bancária, sendo as orientações para 
saque enviadas para o e-mail informado pelo candidato.  

2.2 O Resultado dos Pedidos de Devolução da Taxa de Inscrição será divulgado no dia 21/02/2020 no site da 
FUNDATEC www.fundatec.org.br com o período em que ocorrerá a devolução.  

2.3 A devolução dos valores é de responsabilidade da UNIPAMPA. 

3. Prorroga-se o final das inscrições para 17/02/2020, alterando as demais datas abaixo destacadas, 
passando a ser conforme segue e não como constou: 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br 
07/01/2020 a 
17/02/2020 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos inscritos nas cotas das 
Pessoas com Deficiência 

18/02/2020 

Último dia para entrega do Laudo Médico e Documentos Complementares dos 
candidatos que solicitaram atendimento especial para o dia de prova 

18/02/2020 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 18/02/2020 

Último dia para alteração das fotos que não foram aceitas, ou seja, que não estão 
de acordo para fins de identificação no dia de prova 

20/02/2020 

*As demais datas do Cronograma de Execução permanecem inalteradas. 

                                               Bagé, 07 de fevereiro de 2020. 

                                                                   Roberlaine Ribeiro Jorge 
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