
 
 
 

EDITAL Nº 08/2017 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A INDICAÇÃO DA LOCALIDADE DE 
EXERCÍCIO CONCURSO EDITAL Nº 119/2016 

 
 
 

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no exercício da 
Reitoria, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com o que 
determina o Edital de Concurso Público nº 119/2016 e suas alterações, convoca os 
candidatos aprovados no Concurso Público para a indicação da localidade de 
exercício: 
 
1. Os candidatos aprovados para os cargos, previstos no quadro abaixo, em que há 
vagas disponíveis para provimento imediato em mais de uma localidade de 
exercício, serão consultados através do endereço eletrônico informado no ato de 
inscrição, sobre a localidade de exercício de preferência para nomeação, conforme 
Item 3.3. do Edital nº 141/2016. 
 
1.1. Os candidatos deverão responder para o e-mail concursos@unipampa.edu.br, a 
ordem de prioridade da localidade de exercício, até o dia 08/01/2017. 
 
1.2. A localidade de exercício dos candidatos aprovados neste Concurso Público 
será definida mediante escolha feita pelo próprio candidato, respeitando: 
a) a ordem de classificação indicada no Resultado Final do Concurso - Edital nº 
306/2016; 
b) os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o 
número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com 
deficiência e candidatos negros; 
c) o quantitativo de vagas oferecidas para cada localidade de exercício. 
 
1.3. Relação de cargos/localidade de exercício para escolha: 

 
 2. O ato de escolha efetuado pelo candidato norteará a UNIPAMPA quanto à sua 
nomeação, respeitada a ordem de classificação, o número de vagas ofertadas e o 
interesse da Administração. 
 

Administrador 
Bagé 
Caçapava do Sul 

Técnico em Eletroeletrônica 
Bagé 
Itaqui 
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2.1. Os candidatos que não responderem o e-mail com a ordem de prioridade da 
cidade de lotação, dentro do prazo estipulado no item 1.1 deste edital, perderão o 
direito de escolha, ficando esta a critério da Administração. 
 
3. O candidato nomeado, que não tomar posse no cargo, será excluído de qualquer 
outra lista de classificação existente neste concurso, conforme Itens 11.7. e 11.8 do 
Edital nº 141/2016.  
 
Bagé, 05 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
 

                               Maurício Aires Vieira 
                                   Vice-Reitor no exercício da Reitoria 


