
Errata II 

EDITAL Nº 34, DE 24 DE MAIO DE 2013. 

 

Onde se lê: 

2. INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no período de 05/06/2013 a 
26/06/2013, no endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br, mediante preenchimento de 
formulário eletrônico de inscrição no qual deverão ser informados, obrigatoriamente, os 
números dos documentos de identidade e CPF, e endereço para contato, inclusive, e-mail. 
 

Lê-se: 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet no período de 05/06/2013 a 
14/07/2013, no endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br, mediante preenchimento de 
formulário eletrônico de inscrição no qual deverão ser informados, obrigatoriamente, os 
números dos documentos de identidade e CPF, e endereço para contato, inclusive, e-mail. 
 

Onde se lê: 

2.1.2 A Taxa de Inscrição deverá ser paga exclusivamente no Banco do Brasil até as 16hrs 

do dia 27/06/2013 (impreterivelmente) através de Guia de Recolhimento da União 

(GRU/SIMPLES) disponível no endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br, a ser impresso após 

conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição, competindo ao candidato 

guardar o comprovante de pagamento para a eventualidade de comprovação junto a 

CDP/SUGEP. Alternativamente, a operação de quitação poderá ser efetuada em caixas 

eletrônicos do Banco do Brasil, ou pela internet apenas para os correntistas daquela instituição 

bancária. Só serão aceitas GRU/SIMPLES impressas através do site da SUGEP 

(www.sugep.ufrpe.br).  

Lê-se: 

2.1.2 A Taxa de Inscrição deverá ser paga exclusivamente no Banco do Brasil até as 16h do 

dia 15/07/2013 (impreterivelmente) através de Guia de Recolhimento da União 

(GRU/SIMPLES) disponível no endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br, a ser impresso após 

conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição, competindo ao candidato 

guardar o comprovante de pagamento para a eventualidade de comprovação junto a 

CDP/SUGEP. Alternativamente, a operação de quitação poderá ser efetuada em caixas 

eletrônicos do Banco do Brasil, ou pela internet apenas para os correntistas daquela instituição 

bancária. Só serão aceitas GRU/SIMPLES impressas através do site da SUGEP 

(www.sugep.ufrpe.br).  

 

Onde se lê: 

2.2.1 A isenção da Taxa de Inscrição será concedida aos candidatos que comprovarem 

insuficiência de recursos para arcar com seu pagamento, conforme estabelece o Decreto n° 
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6.593/2008. Para tanto, o interessado deverá requerer o benefício, no período de 05/06/2013 a 

13/06/2013, no endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br. 

Lê-se: 

2.2.1 A isenção da Taxa de Inscrição será concedida aos candidatos que comprovarem 

insuficiência de recursos para arcar com seu pagamento, conforme estabelece o Decreto n° 

6.593/2008. Para tanto, o interessado deverá requerer o benefício, no período de 05/06/2013 a 

13/06/2013 e 27/06/2013 a 01/07/2013, no endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br. 

 

Onde se lê: 

2.2.5 A divulgação do resultado final do julgamento dos pedidos de isenção de Taxa de 

Inscrição será realizada, no dia 18/06/2013, com a publicação da relação nominal dos 

beneficiados no endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br.  

Lê-se: 

2.2.5 A divulgação do resultado final do julgamento dos pedidos de isenção de Taxa de 

Inscrição será realizada, no dia 18/06/2013 para primeira abertura de isenção e 03/07/2013 

para a segunda abertura de isenção, com a publicação da relação nominal dos beneficiados no 

endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br. 

 

Onde se lê: 

2.3.2 O DRC poderá ser visualizado entre 08/07/2013 e 12/07/2013, para consulta, 

conferência de dados e correções ou alterações cadastrais. O acesso ao DRC se dará 

mediante a identificação do candidato por meio de seu CPF, senha e outros dados. 

Lê-se: 

2.3.2 O DRC poderá ser visualizado entre 22/07/2013 a 26/07/2013, para consulta, 

conferência de dados e correções ou alterações cadastrais. O acesso ao DRC se dará 

mediante a identificação do candidato por meio de seu CPF, senha e outros dados.  

 

Onde se lê: 

2.3.3 Caso o seu DRC não esteja disponível no endereço www.sugep.ufrpe.br no dia 

08/07/2013, o candidato deverá entrar em contato com o posto de atendimento ao candidato da 

CDP/SUGEP pelos telefones (81) 4141-1109 e 4141-1117 para solicitar providências. 

Lê-se: 

2.3.3. Caso o seu DRC não esteja disponível no endereço www.sugep.ufrpe.br no dia 

22/07/2013, o candidato deverá entrar em contato com o posto de atendimento ao candidato da 

CDP/SUGEP pelos telefones (81) 4141-1109 e 4141-1117 para solicitar providências. 

 

Onde se lê: 
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2.3.4 Na constatação de erros ou divergências no DRC, o interessado poderá retificar 

diretamente os dados e as informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição no site 

www.sugep.ufrpe.br até o dia 12/07/2013. 

Lê-se: 

2.3.4 Na constatação de erros ou divergências no DRC, o interessado poderá retificar 

diretamente os dados e as informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição no site 

www.sugep.ufrpe.br até o dia 26/07/2013. 

 

Onde se lê: 

2.3.5 Caso não haja manifestação por parte do candidato quanto à veracidade e exatidão dos 

dados cadastrais exibidos no DRC até o dia 12/07/2013, o candidato assumirá, de forma 

exclusiva, a responsabilidade sobre as informações, não havendo possibilidade de qualquer 

alteração no cadastro após essa data. 

Lê-se: 

2.3.5 Caso não haja manifestação por parte do candidato quanto à veracidade e exatidão 

dos dados cadastrais exibidos no DRC até o dia 26/07/2013, o candidato assumirá, de forma 

exclusiva, a responsabilidade sobre as informações, não havendo possibilidade de qualquer 

alteração no cadastro após essa data. 

 

Onde se lê: 

2.4.2 O CCI deverá ser impresso a partir do dia 31/07/2013, sob responsabilidade exclusiva 

do candidato. 

Lê-se: 
 
2.4.2 O CCI deverá ser impresso a partir do dia 12/08/2013, sob a responsabilidade 

exclusiva do candidato. 

 

Onde se lê: 

3.5 É facultada a pessoa portadora de deficiência atendimento especial para a realização 

das provas Escritas/Objetivas, desde que o requeira à CDP/SUGEP, em seu posto de 

atendimento ao candidato, sito a Rua Monsenhor Silva, 45, Madalena/Recife-PE, CEP – 

50.610-360 até às 17h do dia 11/07/2013 (art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99). Anexado 

ao requerimento, o candidato deverá apresentar laudo médico recente (máximo de 90 dias), 

com indicação do tipo de deficiência do qual é portador (CID-10) e com especificação de suas 

necessidades quanto ao atendimento personalizado. 

Lê-se: 

3.5 É facultada a pessoa portadora de deficiência atendimento especial para a realização 

das provas Escritas/Objetivas, desde que o requeira à CDP/SUGEP, em seu posto de 

atendimento ao candidato, sito a Rua Monsenhor Silva, 45, Madalena/Recife-PE, CEP – 

50.610-360 até às 17hs do dia 02/08/2013 (art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99). 

Anexado ao requerimento, o candidato deverá apresentar laudo médico recente (máximo de 90 
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dias), com indicação do tipo de deficiência do qual é portador (CID-10) e com especificação de 

suas necessidades quanto ao atendimento personalizado. 

 

Onde se lê: 

4.12 É proibida a entrada dos candidatos nos locais de realização das provas com telefone 

celular, mesmo que desligado, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro transmissor/receptor 

de mensagens, sob pena de eliminação do candidato no concurso. 

Lê-se: 

4.12 O candidato que estiver portando telefone celular, mesmo que desligado, BIP, relógio, 

protetor auricular, walkman, gravador ou qualquer outro transmissor/receptor de mensagens 

deverão entregar antes de ingressar na sala de aplicação das provas, todos os equipamentos 

eletrônicos e/ou materiais não permitidos para guarda em envelope de segurança (não 

reutilizável), fornecido pela banca de fiscalização, o qual deverá permanecer lacrado durante 

toda a realização das provas e somente poderá ser aberto após o examinando deixar o local de 

provas, assim entendido como a maior área possível das dependências físicas, sob a jurisdição 

da banca de fiscalização, na qual se realizam as provas, sob pena de eliminação do concurso. 

 

Onde se lê: 

5.1 Todos os candidatos se submeterão à Prova Escrita/Objetiva, de caráter eliminatório e 

classificatório, elaborada de acordo com o programa constante do Anexo V, no dia 04/08/2013, 

em local e horário constantes no CCI. 

Lê-se: 

5.1 Todos os candidatos se submeterão à Prova Escrita/Objetiva, de caráter eliminatório e 

classificatório, elaborada de acordo com o programa constante do Anexo V, no dia 18/08/2013, 

em local e horário constantes no CCI. 

 

Onde se lê: 

5.10 A divulgação dos gabaritos das Provas Escritas/Objetivas será no dia 04/08/2013 

através da internet no endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br. 

Lê-se: 

5.10 A divulgação dos gabaritos das Provas Escritas/Objetivas será no dia 19/08/2013 

através da internet no endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br. 

 

Onde se lê: 

6.5 Os candidatos selecionados para a Prova Prática/Operacional, conforme itens 6.2 e 

6.3, serão convocados na data de 19/08/2013, através do site www.sugep.ufrpe.br. Na 

convocação constarão local, data e horário das referidas provas.  
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Lê-se: 

6.5. Os candidatos selecionados para a Prova Prática/Operacional, conforme itens 6.2 e 

6.3, serão convocados na data de 02/09/2013, através do site www.sugep.ufrpe.br. Na 

convocação constarão local, data e horário das referidas provas.  

 

Onde se lê: 

6.6 Os conteúdos e as condições para a realização das provas Práticas/Operacionais, a 

indicação dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas a serem utilizadas, juntamente com a 

metodologia empregada na avaliação, serão divulgados com o edital de convocação para 

essas provas, no sítio www.sugep.ufrpe.br, na data de 19/08/2013. 

Lê-se: 

6.6 Os conteúdos e as condições para a realização das provas Práticas/Operacionais, a 

indicação dos instrumentos, aparelhos ou das técnicas a serem utilizadas, juntamente com a 

metodologia empregada na avaliação, serão divulgados com o edital de convocação para 

essas provas, no sítio www.sugep.ufrpe.br, na data de 02/09/2013. 

 

Onde se lê: 

6.7 A Prova Prática/Operacional será aplicada na cidade onde o candidato realizou a prova 

objetiva, entre as datas de 22/08/2013 a 25/08/2013. 

Lê-se: 

6.7 A Prova Prática/Operacional será aplicada na cidade onde o candidato realizou a prova 

objetiva, entre as datas de 12/09/2013 a 15/09/2013. 

 

Onde se lê: 

7.2 Os recursos à Prova Escrita/Objetiva deverão ser encaminhados em formulário padrão, 

disponibilizado pela CDP/SUGEP. Os formulários preenchidos com o recurso deverão ser 

protocolados, em seu posto de atendimento ao candidato, sito a Rua Monsenhor Silva, 45, 

Madalena/Recife-PE, CEP – 50.610-360, nos dias 05/08/2013 e 06/08/2013, no horário das 9h 

até às 17h. 

Lê-se: 

7.2 Os recursos à Prova Escrita/Objetiva deverão ser encaminhados em formulário padrão, 

disponibilizado pela CDP/SUGEP. Os formulários preenchidos com o recurso deverão ser 

protocolados, em seu posto de atendimento ao candidato, sito a Rua Monsenhor Silva, 45, 

Madalena/Recife-PE, CEP – 50.610-360, nos dias 20/08/2013 e 21/08/2013, no horário das 9h 

até às 17h. 

 

Onde se lê: 
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7.3 Serão admitidos recursos à pontuação da Prova Prática/Operacional até o dia 

28/08/2013, que deverão ser apresentados por escrito, junto à CDP/SUGEP, em seu posto de 

atendimento ao candidato, sito a Rua Monsenhor Silva, 45, Madalena/Recife-PE, CEP – 

50.610-360, no horário das 9h às 17h. 

Lê-se: 

7.3 Serão admitidos recursos à pontuação da Prova Prática/Operacional até o dia 

24/09/2013, que deverão ser apresentados por escrito, junto à CDP/SUGEP, em seu posto de 

atendimento ao candidato, sito a Rua Monsenhor Silva, 45, Madalena/Recife-PE, CEP – 

50.610-360, nos dias úteis, no horário das 9h às 17h. 

 

Onde se lê: 

7.5 As decisões dos recursos à Prova Escrita/Objetiva serão divulgadas juntamente com o 

resultado da prova Escrita/Objetiva, no site www.sugep.ufrpe.br, até o dia 15/08/2013. 

Lê-se: 

7.5 As decisões dos recursos à Prova Escrita/Objetiva serão divulgadas juntamente com o 

resultado da prova Escrita/Objetiva, no site www.sugep.ufrpe.br, até o dia 27/08/2013. 

 

Onde se lê: 

7.7 As decisões dos recursos à Prova Prática/Operacional serão divulgadas juntamente 

com o Resultado Final do Concurso, no site www.sugep.ufrpe.br, até dia 30/08/2013. 

Lê-se: 

7.7 As decisões dos recursos à Prova Prática/Operacional serão divulgadas juntamente 

com o Resultado Final do Concurso, no site www.sugep.ufrpe.br, até dia 30/09/2013. 

 

Onde se lê: 

9.6 O resultado final do concurso será homologado pela UFRPE, através da publicação no 

Diário Oficial da União e divulgado nos endereços eletrônicos www.sugep.ufrpe.br, até o dia 

04/09/2013. 

Lê-se: 

9.6 O resultado final do concurso será homologado pela UFRPE, através da publicação no 

Diário Oficial da União e divulgado nos endereços eletrônicos www.sugep.ufrpe.br, até o dia 

04/10/2013. 
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Onde se lê: 
 

ANEXO II - VAGAS PARA O CAMPUS DE GARANHUNS E SUAS UNIDADES (*) 
 

CÓDIGO 
DO 

CARGO 
CARGO CLASSE 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 

(Conforme Lei 11.091/2005) 

VAGAS 
OFERTADAS 

(**) 

MÁXIMO DE 
CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS 
(***) 

ESCOLARIDADE OUTROS VCG PCD NÃO DEF DEF. 

22 
Auxiliar de Veterinária e 

Zootecnia 
C Fundamental Completo 

+ experiência 
Experiência de 12 meses  

2 - 9 - 

23 Assistente em Administração D 

Médio Completo ou  

Médio Profissionalizante 
Completo + experiência  

 

Experiência de 12 meses na 

área, comprovada através da 

CTPS (Carteira de Trabalho e 

Previdência Social) ou Termo 

de Compromisso de Estágio. 

2 - 9 - 

24 
Técnico de Laboratório/Área: 

Física 
D 

Médio Profissionalizante 
completo ou Médio 
completo + curso 

Técnico  

- 1 - 5 - 

25 
Tradutor e Intérprete de 

Linguagem de Sinais 
D Médio completo + 

proficiência em LIBRAS 
- 1 - 5 - 

26 Farmacêutico  E 
Curso Superior em 

Farmácia  
- 1 - 5 - 

27 
Medico 

Veterinário/Anestesiologista 
E 

Curso Superior em 

Medicina Veterinária 
- 1 - 5 - 

28 
Medico Veterinário/Clínica 

Cirúrgica 
E 

Curso Superior em 

Medicina Veterinária 
- 1  5 - 



29 
Medico Veterinário/Clínica de 

Grandes Animais 
E 

Curso Superior em 

Medicina Veterinária 
- 1  5 - 

30 

Medico 

Veterinário/Diagnóstico por 

Imagem 

E 
Curso Superior em 

Medicina Veterinária 
- 1  5 - 

 
(*) Campus de Garanhuns- unidades acadêmicas ou administrativas e Clínica de Bovinos de Garanhuns. 
(**) Total de vagas inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas destinadas à concorrência geral (VCG).  
(***) Anexo II do Decreto nº. 6.944/2009, de 21 de agosto de 2009.  
OBS: O candidato aprovado, nomeado e empossado estará sujeito ao exercício profissional em quaisquer das suas unidades vinculadas ao campus de 
Garanhuns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lê-se: 

ANEXO II - VAGAS PARA O CAMPUS DE GARANHUNS E SUAS UNIDADES (*) 
 

CÓDIGO 
DO 

CARGO 
CARGO CLASSE 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 

(Conforme Lei 11.091/2005) 

VAGAS 
OFERTADAS 

(**) 

MÁXIMO DE 
CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS 
(***) 

ESCOLARIDADE OUTROS VCG PCD NÃO DEF DEF. 

22 
Auxiliar de Veterinária e 

Zootecnia 
C Fundamental Completo 

+ experiência 

Experiência de 12 meses  
 

2 - 9 - 

23 Assistente em Administração D 

Médio Completo ou  

Médio Profissionalizante 
Completo + experiência  

 

Experiência de 12  meses na 

área, comprovada através da 

CTPS (Carteira de Trabalho e 

Previdência Social) ou Termo 

de Compromisso de Estágio. 

2 - 9 - 

24 
Técnico de Laboratório/Área: 

Física 
D 

Médio Profissionalizante 
completo ou Médio 
completo + curso 

Técnico  

- 1 - 5 - 

25 
Tradutor e Intérprete de 

Linguagem de Sinais 
D Médio completo + 

proficiência em LIBRAS 
- 1 - 5 - 

26 Farmacêutico  E 
Curso Superior em 

Farmácia  
- 1 - 5 - 

27 
Medico 

Veterinário/Anestesiologista 
E 

Curso Superior em 

Medicina Veterinária 
- 1 - 5 - 

28 
Medico Veterinário/Clínica 

E 
Curso Superior em 

- 1  5 - 



Cirúrgica Medicina Veterinária 

29 
Medico Veterinário/Clínica de 

Grandes Animais 
E 

Curso Superior em 

Medicina Veterinária 
- 1  5 - 

30 

Medico 

Veterinário/Diagnóstico por 

Imagem 

E 
Curso Superior em 

Medicina Veterinária 
- 1  5 - 

37 Engenheiro/Área: Civil E Curso Superior na área - 1 - 5 - 

 
(*) Campus de Garanhuns- unidades acadêmicas ou administrativas e Clínica de Bovinos de Garanhuns. 
(**) Total de vagas inclui a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas destinadas à concorrência geral (VCG).  
(***) Anexo II do Decreto nº. 6.944/2009, de 21 de agosto de 2009.  
OBS: O candidato aprovado, nomeado e empossado estará sujeito ao exercício profissional em quaisquer das suas unidades vinculadas ao campus de 
Garanhuns. 

 



Onde se lê: 

ANEXO VII – CRONOGRAMA 

 

  

DATA/ 
PERÍODO 

EVENTOS 

05/06/2013 a 
13/06/2013 

Período para requerimento de Isenção de Taxa Inscrição via internet no site 
www.sugep.ufrpe.br. 

05/06/2013 a 
26/06/2013 

 

Inscrições via internet, no site www.sugep.ufrpe.br, com emissão de boleto 
para pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU, exclusivamente 
nas agências do Banco do Brasil. 

18/06/2013 
 

Divulgação dos contemplados com a isenção da Taxa de Inscrição no site 
www.sugep.ufrpe.br 

27/06/2013 
 

Último dia para recolhimento da taxa de inscrição (GRU), exclusivamente nas  
agências do Banco do Brasil, até 16h. 

08/07/2013 a 
12/07/2013 

 

Período para consulta de dados do Documento de Regularidade de Cadastro 
- DRC para conferência, reclamação das divergências e alterações na 
inscrição no site www.sugep.ufrpe.br. 

11/07/2013 
 

Último dia para portador de necessidades especiais requerer atendimento 
especial durante a aplicação das provas. 

A partir de 
31/07/2013 

 

Impressão do Comunicado de Confirmação de Inscrição - CCI, no endereço 
eletrônico www.sugep.ufrpe.br, sob responsabilidade do candidato. 

04/08/2013 
 

Aplicação das Provas Escritas / Objetivas, conforme horário e local indicados 
no CCI. 

05 e 
06/08/2013 

 

Período para apresentação de recursos quanto ao gabarito das provas 
escritas / objetivas, no posto de atendimento da CDP/SUGEP. 

15/08/2013 
 

Resultado da prova escritas / objetivas, juntamente com a divulgação das 
decisões sobre os recursos. 

 
19/08/2013 

 

Convocação dos candidatos para a Prova Prática / Operacional, no site 
www.sugep.ufrpe.br. Na convocação constarão local, data e horário de 
realização das provas. Resultado Final para todos os cargos exceto àqueles 
relacionados no anexo VI. 

22/08/2013 a 
25/08/2013 

Prova Prática/Operacional. 

26/08/2013 Resultados das Provas Práticas/Operacionais, no site www.sugep.ufrpe.br. 

 
28/08/2013 

 

Data-limite para apresentação de recursos quanto à pontuação das Provas 
Práticas/Operacionais no posto de atendimento da CDP/SUGEP. 

30/08/2013 
Resultado dos Recursos das Provas Práticas/Operacionais. Resultado Final 
para os cargos relacionados no anexo VI. 

Até 
04/09/2013 

Homologação do Resultado Final do Concurso. 
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Lê-se: 

ANEXO VII – CRONOGRAMA 

 

 

DATA/ PERÍODO EVENTOS 

05/06/2013 a 
13/06/2013 e 
27/06/2013 a 
01/07/2013 

Período para requerimento de Isenção de Taxa Inscrição via internet no 
site www.sugep.ufrpe.br.  

05/06/2013 a 
14/07/2013 

Período de Inscrições via internet, no site www.sugep.ufrpe.br, com 
emissão de boleto para pagamento da Guia de Recolhimento da União - 
GRU, exclusivamente nas agências do Banco do Brasil.  

18/06/2013 
Primeira divulgação dos contemplados com a isenção da Taxa de 
Inscrição no site www.sugep.ufrpe.br 

03/07/2013 
Segunda divulgação dos contemplados com a isenção da Taxa de 
Inscrição no site www.sugep.ufrpe.br 

15/07/2013 
Último dia para recolhimento da taxa de inscrição (GRU) referentes ao 
período de inscrição, exclusivamente nas agências do Banco do Brasil, até 
16h. 

22/07/2013 a 
26/07/2013 

Período para consulta de dados do Documento de Regularidade de 
Cadastro - DRC para conferência, reclamação das divergências e 
alterações na inscrição no site www.sugep.ufrpe.br. 

02/08/2013 
Último dia para portador de necessidades especiais requerer atendimento  
especial durante a aplicação das provas.  

A partir de 
12/08/2013 

Impressão do Comunicado de Confirmação de Inscrição - CCI, no 
endereço eletrônico www.sugep.ufrpe.br, sob responsabilidade do 
candidato.  

18/08/2013 
Aplicação das Provas Escritas / Objetivas, conforme horário e local 
indicados no CCI.  

19/08/2013 Divulgação dos gabaritos das Provas Escritas/Objetivas. 

20 e 21/08/2013 
Período para apresentação de recursos quanto ao gabarito das provas 
escritas / objetivas, no posto de atendimento da CDP/SUGEP.  

27/08/2013 
Resultado da prova escritas / objetivas, juntamente com a divulgação das 
decisões sobre os recursos.  

02/09/2013 

Convocação dos candidatos para a Prova Prática / Operacional, no site 
www.sugep.ufrpe.br. Na convocação constarão local, data e horário de 
realização das provas. Resultado Final exceto para os cargos relacionados 
no Anexo VI. 

12/09/2013 a 
15/09/2013 

Prova Prática/Operacional. 

20/09/2013 Resultados das Provas Práticas/Operacionais, no site www.sugep.ufrpe.br.  

 
24/09/2013 

 

Data-limite para apresentação de recursos quanto à pontuação das Provas 
Práticas/Operacionais no posto de atendimento da CDP/SUGEP.  

30/09/2013 
Resultado dos Recursos das Provas Práticas/Operacionais. Resultado 
Final para cargos relacionados no Anexo VI. 

Até 04/10/2013 Homologação do Resultado Final do Concurso.  
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