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RETIFICAÇÃO DO EDITAL CES No 009, DE 20 DE JANEIRO DE 2011 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, por meio do Centro Especializado em Seleção, retifica 
o Edital CES no 009, DE 20 DE JANEIRO DE 2011 , publicado no Diário Oficial da União de 24/01/2011,  
relativamente  à  área  de  Teoria  Econômica  ,  do  Instituto  de  Ciências  Humanas,  Processo  UFPel  
23110.009151/2009-28 , para que:

- onde se lê: “1.1. As inscrições para o concurso estarão abertas pelo prazo de vinte e cinco (25) dias,  
contado a partir da data de publicação deste Edital no Diário Oficial da União, para a classe de Professor  
Adjunto, nível 1. ”; leia-se: “1.1. As inscrições para o concurso estarão abertas pelo prazo de vinte e cinco (25) 
dias, contado a partir da data de publicação deste Edital no Diário Oficial da União, para a classe de Professor 
Assistente, nível 1. ”

-  onde se lê:  “1.3.1. A taxa de inscrição, no valor de R$ 110,00 (cento e sessenta reais), deverá ser 
recolhida no Banco do Brasil S.A., através de GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU), que poderá 
ser gerada através do portal da UFPel (www.ufpel.edu.br) e para o seu preenchimento devem ser utilizados os  
seguintes números: UG 154047, Gestão 15264 e Código do recolhimento 28883-7. ”; leia-se: “1.3.1. A taxa de 
inscrição, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), deverá ser recolhida no Banco do Brasil S.A., através de 
GUIA  DE  RECOLHIMENTO  DA  UNIÃO  (GRU),  que  poderá  ser  gerada  através  do  portal  da  UFPel 
(www.ufpel.edu.br) e para o seu preenchimento devem ser utilizados os seguintes números: UG 154047, Gestão 
15264 e Código do recolhimento 28883-7. ”
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