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EDITAL Nº 103/2013 DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 96/2013 publicado em 

DOU de 07/11/2013, e retificado pelo Edital nº 97/2013 publicado em DOU de 

12/11/2013. A reitora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no uso 

de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital Nº 96/2013.No item 6.6, 

ONDE SE LÊ: O candidato com inscrição validada deverá entregar na Secretaria da 

Unidade Acadêmica ou Departamento Acadêmico de oferta da vaga (endereços 

dispostos no item 9.3), original e cópia de documento que comprove o perfil referente 

a(s) área(s), matéria(a) ou disciplina(a) a(s) qual(is) está concorrendo, conforme o 

disposto na etapa I do item 9.1 deste edital, no período de 6 a 17 de janeiro de 2014.[...]. 

LEIA-SE: O candidato com inscrição validada deverá entregar na Secretaria da Unidade 

Acadêmica ou Departamento Acadêmico de oferta da vaga (endereços dispostos no item 

9.3), no horário das 8h e 30min às 12h e das 14h e 30min às 17h, original e cópia de 

documento que comprove o perfil referente a(s) área(s), matéria(a) ou disciplina(a) a(s) 

qual(is) está concorrendo, conforme o disposto na etapa I do item 9.1 deste edital, no 

período de 6 a 17 de janeiro de 2014.[...]. No item 6.6.4, ONDE SE LÊ: O documento 

comprobatório do perfil, será conferido com o original, por ocasião da entrega dos 

documentos que compõem o Currículo Lattes. LEIA-SE: Os documentos 

comprobatórios do perfil enviados via SEDEX, serão conferidos com os originais, por 

ocasião da entrega dos documentos que compõem o Currículo Lattes. No item 6.6.4, 

ONDE SE LÊ: [...] ou enviar via FAX (81-3320-6193) cópia do comprovante de 

participação no CadÚnico no horário das 8h e 30min às 12h e das 14h e 30min às 17h, 

para que seja providenciada a apreciação do mesmo pela referida Comissão. LEIA-SE: 

[...] ou enviar para o e-mail docente@concurso.ufrpe.br cópia do comprovante de 

participação no CadÚnico, para que seja providenciada a apreciação do mesmo pela 

referida Comissão.  

Permanecendo inalterados os demais itens. 

Recife, 21 de novembro de 2013 

 

Professora Maria José de Sena 

Reitora  


