
                                                            
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 
REITORIA DA UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

EDITAL Nº 64/2016 – Adendo Nº 01 
 

Abertura de inscrições ao processo de seleção para Colaboradores Docentes – Retificação  
 

A Presidente da Fundação Universidade de Cruz Alta e a Reitora da Universidade de Cruz Alta, no uso de 
suas atribuições, considerando a necessidade de selecionar docentes para os cursos de graduação e pós-graduação, 

tornam público a abertura de processo seletivo destinado ao provimento de vagas para as funções abaixo 
relacionadas, o qual reger-se-á de acordo com as disposições deste Edital e de acordo com a legislação institucional 
específica. 
 
I – Do Objeto: O presente Adendo Nº 01 tem por objeto alterar o item “2.3. – Das Inscrições” e inserir o item 
“6.1.11. – Das Informações Complementares, que passam a figurar com a seguinte e completa redação: 
 
Onde se lê: 
 
2.3. Os documentos comprobatórios devem ser enviados ao setor de Recursos Humanos, no prédio central do 
Campus Universitário, situado na Rodovia Municipal Jacob Della Méa Km 5.6 – Parada Benito - CEP 98020-290 - Cruz 
Alta, RS, sendo que só serão considerados válidos os documentos recebidos até às 17h do dia 18 de novembro de 
2016. Os documentos não serão conferidos no ato do recebimento, portanto é de responsabilidade do candidato a 

juntada correta dos mesmos. Não serão considerados documentos comprobatórios enviados por e-mail. 
 
Leia-se: 
 
II – Das Inscrições: 
 
2.3. Os documentos comprobatórios devem ser enviados ao setor de Recursos Humanos, no prédio central do 
Campus Universitário, situado na Rodovia Municipal Jacob Della Méa Km 5.6 – Parada Benito - CEP 98020-290 - Cruz 
Alta, RS, sendo que só serão considerados válidos os documentos recebidos até às 17h do dia 04 de novembro de 
2016 (no ato de inscrição). Os documentos não serão conferidos no ato do recebimento, portanto é de 
responsabilidade do candidato a juntada correta dos mesmos. Não serão considerados documentos comprobatórios 
enviados por e-mail. 
 
VI – Das Informações Complementares: 
 
6.1.11. Permanecem inalterados todos os demais itens do Edital Nº 64/2016, de 13/10/2016, não modificados pelo 
presente Adendo Nº 01. 
 

Cruz Alta, 31 de outubro de 2016. 
 
 

 
 

Prof. Me. Enedina Maria Teixeira da Silva Profª Drª Patrícia Dall’Agnol Bianchi 
Presidente 

Fundação Universidade de Cruz Alta 
Reitora 

Universidade de Cruz Alta 
 
 

 
Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 31 de outubro de 2016. 
===================== 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral. 

 
 


