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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

EDITAL PROGEP SAE Nº 1/2019

Processo nº 23110.039791/2019-34
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

 

A Universidade Federal de Pelotas torna pública a alteração dos Editais PROGEP 5, de 17 de setembro de 2019 (0706746) e Edital PROGEP 8, de 18 de
setembro de 2019 (0708855), que dispõem sobre o Concurso Fotográfico CELEBRANDO A UFPEL: O OLHAR DE QUEM A FAZ ACONTECER,
conforme segue:
 
a) No art. 8º do Edital PROGEP 5, onde se lê: Os concorrentes deverão enviar suas fotografias em arquivos digitais de alta resolução, nas extensões JPEG,
TIFF ou RAW, com formato de saída mínimo de 20x25 cm, em 300 DPIs.; leia-se: "Os concorrentes deverão enviar suas fotografias em arquivos digitais
de alta resolução .";
 
b) No art. 12 do Edital PROGEP 5, onde se lê: "O prazo para a inscrição é de 18 de setembro a 16 de outubro de 2019."; leia-se: "O prazo para a inscrição é
de 18 de setembro a 22 de outubro de 2019."
 
c) No art. 15 do Edital PROGEP 5, retificado pelo Edital 8, onde se lê: "A votação se dará no período de 21 a 28 de outubro."; leia-se: "A votação se dará no
período de 24 a 29 de outubro."
 
d) Os demais artigos permanecem inalterados.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO BATISTA CHRISTINO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em 16/10/2019, às 11:30, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO RODRIGUES CURI HALLAL, Reitor, em 16/10/2019, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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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�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0743941 e o código CRC 2ED20E0E.
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