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EDITAL Nº 266/DDP/2013 

 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, retifica e torna público o 

cronograma do concurso público, objeto do Edital nº. 252/DDP/2013, publicado no 

Diário Oficial da União de 01/10/2013, Seção 3, página 92, conforme especificado a 

seguir: 

 

I – Altera a data dos itens abaixo, que passam a ter a seguinte redação: 

 

3.1. Período: de 02/10/2013 a 04/11/2013. 

 

3.3.3. A inscrição será efetuada somente no site www.segesp.ufsc.br/concursos, a partir 

das 10h00min do dia 02/10/2013 até as 20h00min do dia 04/11/2013. 

 

3.3.4 - Caso o candidato não possua acesso à internet, será disponibilizado computador 

e impressora, no Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP, localizado no 

andar térreo do Prédio da Reitoria, Campus Universitário, no horário das 14h às 

17h30min de segunda a sexta-feira, no período de 02/10/2013 até 04/11/2013. 

 

3.3.5.3. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 04/11/2013 usando o boleto 

bancário impresso. Esse pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária 

do Território Nacional (observado o horário de atendimento externo das agências), em 

postos de auto-atendimento ou via internet (observado o horário estabelecido pelo banco 

para quitação nesta data). 

 

3.5. A partir de 07/01/2014, o candidato deverá verificar no site 

www.segesp.ufsc.br/concursos, se a sua inscrição foi deferida, bem como, o local onde 

fará a prova. 

 

3.5.1. O candidato cuja inscrição não tiver sido deferida deverá entrar em contato com a 

Comissão Permanente do Vestibular (COPERVE), por meio dos telefones (48) 3721-

9954/3721-9200, até o dia 13/01/2014 para esclarecer e, se for o caso, resolver o 

problema ocorrido. Após esta data o indeferimento será definitivo. 

 

3.9.1. A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada até o dia 27/10/2013, 

mediante requerimento individual do candidato, em formulário próprio disponível no 

site www.segesp.ufsc.br/concursos, indicando o Número de Identificação Social (NIS), 

atribuído pelo CadÚnico, o número de inscrição, o CPF do candidato e o nome da mãe 

do candidato. 

http://www.prdhs.ufsc.br/


 

3.9.3. O deferimento ou não da isenção da taxa de inscrição será divulgado, a partir do 

dia 30/10/2013, no site www.segesp.ufsc.br/concursos. 

 

5.5. A prova objetiva será realizada no dia 19/01/2014, com início às 15h00min e 

término às 18h00min. 

 

5.7. O local de realização da prova será divulgado a partir do dia 07/01/2014 no site 

www.segesp.ufsc.br/concursos. 

 

5.21. O gabarito da prova objetiva será divulgado a partir das 19h00min do dia 

19/01/2014, no site www.segesp.ufsc.br/concursos. 

 

5.22. O resultado da prova objetiva será divulgado após o exame dos recursos, a partir 

do dia 27/01/2014, no site www.segesp.ufsc.br/concursos. 

 

6.1. Será assegurado aos candidatos o direito a recurso contra a formulação, o conteúdo 

ou gabarito das questões. O recurso deverá estar devidamente fundamentado, com 

argumentação lógica e consistente, digitado ou preenchido a mão com letra legível, 

conter nome e assinatura do candidato, e deverá ser interposto até as 18h00min do dia 

21/01/2014. 

 

II – Mantém todas as demais disposições do Edital nº. 252/DDP/2013, retificado pelo o 

Edital nº. 261/DDP/2013. 

 

 

Florianópolis, 18 de outubro de 2013. 

 

Bernadete Quadro Duarte 

 


