
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CONCURSOS - COODEC 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇO EVENTUAL, SEM VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO, PARA O PROCESSO SELETIVO PAVE/2019 

 

A COODEC, representada pela Seção de Planejamento e Logística, torna público  o processo de 

seleção para prestadores de serviço eventual, para a função de FISCAL. As atividades serão 

desempenhadas no Processo Seletivo PAVE/2019 que ocorrerá nos dias 07 (sábado) e 08 (domingo) 

de dezembro de 2019.  

 

DAS VAGAS 

O cadastro de alunos será um cadastro de reserva, sendo utilizado apenas para as vagas que 

não forem preenchidas com os servidores da instituição.  

Obs.: alguns fiscais poderão ser selecionados apenas para um dos dias, conforme 

necessidade da COODEC. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

O Cadastro estará aberto de 07 a 11 de novembro de 2019, exclusivamente pela internet. Os 

candidatos deverão acessar o link do formulário específico no final deste documento e preencher 

corretamente todos os dados solicitados. 

Requisitos obrigatórios para a inscrição: 

       1)   Ser aluno regularmente matriculado na Universidade Federal de Pelotas; 

* Alunos de Pós graduação, 

* Alunos de Graduação a partir do 5 semestre 

2)   Estar inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

3)   Possuir número do PIS válido. 

4)   Possuir conta bancária em seu nome (conta corrente). 

5)   Ter disponibilidade de horário a partir das 10h e 30min, nos referidos dias; 
6)   Possuir e-mail próprio e de acesso diário; 

 

Obs. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONTAS DE TERCEIROS, POUPANÇA OU CONJUNTA. 

 

 
DA SELEÇÃO E CONFIRMAÇÃO 

Toda a comunicação com os selecionados se dará exclusivamente por e-mail, e por esse 

motivo é essencial que os interessados informem um e-mail ao qual tenham acesso diário.  Quem 

não retornar os e-mails enviados pela COODEC no prazo estipulado será automaticamente 

substituído. 

A lista de selecionados será divulgada no site  http://concursos.ufpel.edu.br/wp/ no dia 

18/11/2019 e estes deverão comparecer entre os dias 18 a 20/11 nos endereços informados para 

assinar o termo de comprometimento e participação, bem como verificar seu local de trabalho. 

http://concursos.ufpel.edu.br/wp/


Não haverá troca de local de trabalho. Por esse motivo, caso o selecionado não queira/ não 

possa trabalhar no prédio em que foi designado, o mesmo não deverá assinar o termo. 

NÃO SERÃO SELECIONADOS OU SERÃO SUBSTITUÍDOS OS CANDIDATOS QUE: 

1. Não possuírem vínculo comprovado exigidos; 

2. Não informar, não possuir ou não responder aos e-mails enviados. 

3. Não assinar o termo de participação no período especificado; 

4. Informar dados incompletos ou incorretos no momento da inscrição; 

5. Candidatos que em outros eventos não tenham tido bom comportamento ou não 

tenham realizado os procedimentos exigidos para a função. 

Aos fiscais que faltarem ao evento sem justificativa, serão impedidos de participar de outras 

fiscalizações pelo período mínimo de um (1) ano. As justificativas serão avaliadas pela COODEC. 

A reunião de capacitação, ocorrerá NO DIA DO EVENTO das 10h e 30min às 11h, antes do 

início das atividades. 

Caso haja alguma dúvida, entrar em contato através do telefone (53) 3284-4314 ou pelo e-

mail concursosufpel@gmail.com. 

Será retribuído o valor de R$210,21 para cada dia de fiscalização. Serão descontados 

11% deste valor, e encaminhados ao INSS. 

 

FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO - ALUNOS 

 

 

https://forms.gle/yo9VSjKNchkJfvW96

