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EDITAL Nº 529/GR/UFFS/2020 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 505/GR/UFFS/2020 - PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 002/ERECHIM PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO 

MAGISTÉRIO SUPERIOR SUBSTITUTO 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS), no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a retificação do EDITAL Nº 505/GR/UFFS/2020. 

 

ONDE SE LÊ: 
“4.8.2.1 No decorrer da validade do processo seletivo, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para a área de conhecimento (e 

campus) que o candidato com deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de 

vagas reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PCD serão 

convocados para ocupar a 21ª, a 41ª e a 61ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o 

número máximo de aprovados, conforme subitem 5.2.8.” 
 

LEIA-SE: 
“4.8.2.1 No decorrer da validade do processo seletivo, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para a área de conhecimento (e 

campus) que o candidato com deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de 

vagas reservadas será convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PCD serão 

convocados para ocupar a 21ª, a 41ª e a 61ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o 

número máximo de aprovados, conforme subitem 5.2.7.” 
 

ONDE SE LÊ: 
“4.8.11 O número máximo de candidatos aprovados na Prova de Títulos e classificados na condição de PCD, deverá 

observar a tabela conforme subitem 5.2.7.” 
 

LEIA-SE: 
“4.8.11 O número máximo de candidatos aprovados na Prova de Títulos e classificados na condição de PCD, deverá 

observar a tabela conforme subitem 5.2.6.” 
 

ONDE SE LÊ: 
“4.9.2.1 No decorrer da validade do processo seletivo, caso surja(m) nova(s) vaga(s) nova(s) para a área de 

conhecimento (e campus) que o candidato negro concorreu, o candidato nesta condição classificado em 1º lugar na 

lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 3ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como 

PPP, serão convocados para ocupar a 8ª, 13ª, 18ª, 23ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de 

classificação e o número máximo de candidatos aprovados conforme subitem 5.2.8.” 
 

LEIA-SE: 
“4.9.2.1 No decorrer da validade do processo seletivo, caso surja(m) nova(s) vaga(s) nova(s) para a área de 

conhecimento (e campus) que o candidato negro concorreu, o candidato nesta condição classificado em 1º lugar na 

lista de vagas reservadas será convocado para ocupar a 3ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como 

PPP, serão convocados para ocupar a 8ª, 13ª, 18ª, 23ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de 

classificação e o número máximo de candidatos aprovados conforme subitem 5.2.7.” 
 

ONDE SE LÊ: 
“4.9.9 O número máximo de candidatos aprovados na Prova de Títulos e classificados na condição de PPP, deverá 

observar a tabela conforme subitem 5.2.7.” 

https://www.uffs.edu.br/atos-normativos/edital/gr/2020-0505


 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 

GABINETE DO REITOR 

Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3700 

gabinete@uffs.edu.br, www.uffs.edu.br 

 

Macro VBA criada por Márcio Luft em 2011           2/2 

 

LEIA-SE: 
“4.9.9 O número máximo de candidatos aprovados na Prova de Títulos e classificados na condição de PPP, deverá 

observar a tabela conforme subitem 5.2.6.” 
 

Chapecó-SC, 9 de setembro de 2020. 

 

 

 

MARCELO RECKTENVALD 

Reitor 

 


