
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2019 - EDITAL Nº 486/2019 

 

EDITAL Nº 265/2020 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 

 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 
público o presente Edital de retificação do Concurso Público Nº 01/2019 – Edital N° 486/2019, conforme segue: 

 
 

1. Exclui-se no subitem 1.1 DO QUADRO DEMONSTRATIVO do Nível Superior Completo, e dos demais 

itens do Edital de Abertura, o cargo de Cód. 01 – Arquivista. 

 

2. Em razão desta exclusão, os candidatos que tenham a inscrição homologada neste cargo, conforme 

Edital N° 76/2020 e Lista Definitva, publicados dia 27/03/2020 no site da Fundatec, deverão solicitar a 

devolução da taxa de inscrição através do Link “Formulário Online – Devolução da Taxa de Inscrição – Cargo 

de Arquivista”, disponibilizado no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br no período de 29/09 a 14/10/2020. 

 

2.1 No Formulário de Solicitação da Taxa de Inscrição, o candidato deverá selecionar uma das opções abaixo: 

a) Para correntistas: informar a conta corrente para a devolução do valor, onde o titular desta deve ser o 

próprio candidato, não sendo aceitas contas poupança, salários e nem contas de terceiros. 

b) Sem conta bancária: o valor será reembolsado através de Ordem Bancária, sendo as orientações para 

saque enviadas para o e-mail informado pelo candidato. 

 

2.2 O Resultado dos Pedidos de Devolução da Taxa de Inscrição será divulgado no dia 21/10/2020 no site da 

FUNDATEC www.fundatec.org.br com o período em que ocorrerá a devolução. 

 

2.3 A devolução dos valores é de responsabilidade da UNIPAMPA. 

 

 

Bagé, 29 de setembro de 2020. 

Roberlaine Ribeiro Jorge 

Reitor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Executora: FUNDATEC – Rua Prof. Cristiano Fischer, 2012, CEP 91410-000, Porto Alegre – RS 
Informações: no site www.fundatec.org.br ou pelos fones (51) 3320-1000, para capital e DDD 51 

e 0800 035 2000, para interior e outros Estados. 
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