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EDITAL Nº 131/2018/DDP 

(Publicado no DOU nº 189, Seção 3, pág. 87-88 - em 01/10/2018) 

 

 

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas 

atribuições, torna pública a retificação do Edital nº 058/2018/DDP, publicado no Diário 

Oficial da União de 18/07/2018, Seção 3, página 61, conforme especificado a seguir: 

 

1 No item 7.14.3.5: 

Onde se lê: 

O resultado das provas objetivas e dissertativas, após análise dos recursos de que trata o 

item 7.14.3.1, contendo a lista nominal dos candidatos, por ordem alfabética, com as notas 

dessas provas, será divulgado no site http://0582018ddp.concursos.ufsc.br/, até às 18 horas 

do dia 02/10/2018. 

Leia-se: 

O resultado das provas objetivas e dissertativas, após análise dos recursos de que trata o 

item 7.14.3.1, contendo a lista nominal dos candidatos, por ordem alfabética, com as notas 

dessas provas, será divulgado no site http://0582018ddp.concursos.ufsc.br/, a partir do dia 

02/10/2018. 

 

2 No item 7.14.5: 

Onde se lê: 

Será assegurado aos candidatos o direito a recurso do resultado das provas objetiva e 

dissertativa referente ao item 7.14.3.5, até às 18 horas do dia 04/10/2018. 

Leia-se: 

Será assegurado aos candidatos o direito a recurso do resultado das provas objetiva e 

dissertativa referente ao item 7.14.3.5, até 48 horas após a divulgação do resultado. 

 

3 No item 7.14.5.2: 

Onde se lê: 

A resposta de cada recurso referente ao item 7.14.5 será disponibilizada, para acesso 

exclusivo pelo impetrante, no site http://0582018ddp.concursos.ufsc.br/, até o dia 

11/10/2018. 

Leia-se: 

A resposta de cada recurso referente ao item 7.14.5 será disponibilizada, para acesso 

exclusivo pelo impetrante, no site http://0582018ddp.concursos.ufsc.br/, até o dia 

15/10/2018. 



 

4 No item 7.14.5.3: 

Onde se lê: Conhecido o recurso, e caso este resulte na alteração das notas divulgadas, será 

publicada nova lista, nos termos do item 7.14.3, até dia 11/10/2018. 

Leia-se: 

Conhecido o recurso, e caso este resulte na alteração das notas divulgadas, será publicada 

nova lista, nos termos do item 7.14.3, até dia 15/10/2018. 

 

Florianópolis, 28 de setembro de 2018. 

 

ELIETE WARQUEN BAHIA COSTA 


