
                                                                                                                 
    
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 
REITORIA DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

 
EDITAL Nº 02/2013 – ADENDO Nº 02 

 
Abertura de inscrições para o processo de seleção de Colaboradores 

 
  O Presidente da Fundação Universidade de Cruz Alta e o Vice-Reitor de 

Administração da Universidade de Cruz Alta, no uso de suas atribuições, considerando a 
necessidade de selecionar candidatos para atuação junto a Fundação Universidade de 
Cruz Alta, publicam o presente Adendo Nº 01 Edital Nº 02/2013, de 08/07/2013, alterando 
os itens “a.1”, “2.1”, “2.3”, “3.4”, “3.6”, “3.7”, “3.10”, “3.11”, “10.1”, “10.2”, “11.6” “11.9”, 
“XII”, e inserindo o item “11.12”, que tratam das datas e oferta de vagas para pessoas 
com necessidades especiais do referido certame, que passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
I – Das Vagas: 
 
a) Auxiliar (Nível Fundamental): 
a.1) Auxiliar I – Auxiliar de Serviços Gerais (3 vagas), sendo 01 (uma) vaga destinada para 
pessoa com necessidades especiais; 
 
XI – Das Disposições Finais: 
 
11.9 – As vagas disponibilizadas neste edital também são abertas a candidatos com 
necessidades especiais, de acordo com as especificidades das funções. No ato da 
inscrição, o portador de necessidade especial deve informar a sua particularidade para, se 
necessário, confecção de avaliação específica. 
 
11.9.1 – Total das vagas citadas no item “I” do Edital Nº 02/2013, de 08/07/2013, serão 
destinados 10% (dez por cento) para pessoas com necessidades especiais. 
 
11.9.2 – Nos casos em que é oferecida apenas 01 (uma) vaga, o eventual preenchimento 
de uma segunda vaga será destinada a candidato com necessidades especiais. 
 
11.9.3 – Em qualquer dos casos, não havendo candidato com necessidades especiais 
aprovado, a vaga será preenchida por candidato sem necessidades especiais. 
 
11.10 – Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria, na forma prevista pelo Regimento 
Geral de Contratação de Pessoal em vigor e disponível na página web da Instituição: 
http://www.unicruz.edu.br/publicacoes_tipos.php?gruposId=17&tiposId=12 
 



11.11 – Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos no setor de Recursos Humanos, 
Campus Universitário, Rodovia Municipal Jacob Della Méa, Km 5.6 Distrito Parada Benito, 
Cruz Alta, RS, telefone (0xx55) 3321-1649 e/ou e-mail: rh@unicruz.edu.br 
 
11.2 – Permanecem inalterados todos os demais itens do Edital Nº 02/2013, de 
08/07/2013, não modificados pelo presente Adendo Nº 02. 
 
XII – Informações Complementares - Cronograma: 
 
12.1 Inscrições: 09/07/2013 a 05/08/2013. 
12.2 Homologação das inscrições: 07/08/2013. 
12.3 Recursos homologação das inscrições: 08 e 09/08/2013. 
12.4    Julgamento e divulgação dos recursos homologação das inscrições: 12/08/2013. 
12.5    Primeira etapa: 14/08/2013. 
12.6    Resultado da primeira etapa: 19/08/2013. 
12.7    Recursos da primeira etapa: 20 e 21/08/2013. 
12.8    Julgamento e divulgação dos recursos primeira etapa: 22/08/2013. 
12.9    Divulgação dos horários da segunda etapa: 22/08/2013. 
12.10   Segunda etapa: de 23/08/2013 a 06/09/2013. 
12.11   Resultado da segunda etapa: 09/09/2013. 
12.12   Recursos segunda etapa: 10 e 11/09/2013. 
12.13   Julgamento e divulgação de recursos segunda etapa: 12/09/2013. 
12.14   Resultado final: 12/09/2013. 
 

 
 

Cruz Alta, 29 de julho de 2013. 
 
 
 
 
 

José Ricardo Libardoni dos Santos Fábio Dal-Soto 
Presidente Vice-Reitor de Administração 
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Registre-se e Publique-se. 
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