EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019
CONVOCAÇÃO PARA A PROVA TÍTULOS
O IDECAN, no uso de suas atribuições junto ao Concurso Público que visa ao provimento de cargos
efetivos da Carreira de SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO da UNIVERSIDADE
FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA A PROVA TÍTULOS, conforme disposições a seguir.

1. Da Prova de Títulos
1.1. Ficam convocados os candidatos do cargo de Médico Veterinário relacionados no Anexo Único deste Edital
para participarem da Prova de Títulos, através do envio de seus documentos comprobatórios de Títulos no
período de 11 a 15 de novembro de 2019.
1.2. O envio dos documentos comprobatórios de Títulos será realizado por meio de ferramenta online, a ser
acessada através do endereço eletrônico da Organizadora – www.idecan.org.br.
1.3. O link para acesso e envio de títulos estará disponível no portal eletrônico da Organizadora, onde o candidato
poderá se identificar por meio de seu CPF e código de acesso, cuja geração é realizada de forma automática
e o seu envio é direcionado para o correio eletrônico cadastrado pelo candidato.
1.4. O envio dos arquivos, uma vez inicializado pelo candidato, somente será finalizado caso o candidato clique
no botão “gravar arquivos e finalizar envios”; caso contrário, ficará esse envio com o status “envio pendente”
até o prazo final constante no subitem 1.1.
1.4.1. Enquanto o processo de envio estiver com o status “envio pendente”, o candidato poderá enviar quantos
arquivos achar necessário; contudo, após a mudança de status para “envio finalizado”, realizada após
a finalização do envio pela opção “gravar arquivos e finalizar envios”, o candidato não poderá mais
enviar arquivos, sendo finalizada essa fase.
1.4.2. Caso o candidato não finalize o envio dos arquivos, através da opção “gravar arquivos e finalizar
envios”, o status desse processo mudará para “envio finalizado”, automaticamente, ao fim do prazo do
subitem 1.1, tendo o candidato concluído ou não o upload de seus títulos.
1.5. Somente serão aceitos arquivos nos seguintes formatos: JPG, JPEG, GIF, PNG ou PDF (esse,
preferencialmente).
1.6. Os arquivos ilegíveis serão considerados sem validade e não lhe serão atribuída pontuação.
1.7. Serão aceitos arquivos de até 2 MB (dois megabytes), cada.
1.8. Nos arquivos enviados deve constar a identificação nominal do candidato, sendo obrigatório o envio de todo
o teor do Título (frente e verso do documento, sempre que houver).
1.9. O título do arquivo deverá corresponder exatamente ao nome do documento anexado. Ex.: Diploma de PósGraduação para o documento diploma de graduação.

1.10. O candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informações prestadas, arcando com as
consequências de eventuais erros no preenchimento do Formulário Eletrônico de envio de Títulos.
1.11. A Prova de Títulos também é regida pelas disposições contidas no Edital nº 12/2019, de 30 de maio de
2019.

Petrolina/PE, 08 de novembro de 2019.

IDECAN

ANEXO ÚNICO
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A PROVA TÍTULOS
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
INSCRIÇÃO
285630
289043
290687
288707
318752
284257
281370

CANDIDATOS
CARINA RODRIGUES DA SILVA
ERICA EMERENCIANO ALBUQUERQUE
FERNANDA VIEIRA HENRIQUE
GUILLERMO CARLOS VEIGA DE OLIVEIRA
MARILIA GABRIELE PRADO ALBUQUERQUE FERREIRA
RAFAEL ALEXANDRE QUEIROZ
WARLEY GOMES DOS SANTOS

