Concurso Vestibular 2009
Edital N. 2

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de
suas atribuições legais, torna público, através do presente Edital de retificação ao Edital N. 1 do
Concurso Vestibular 2009, as informações que seguem:
1. No quadro do item 3.2 do Edital N. 1 retifica-se o horário de disponibilização de
computadores para inscrição no município de Cruz Alta, bem como inclui-se a mesma
disponibilização no município São Luiz Gonzaga, nos termos do quadro abaixo:
CIDADE
Cruz Alta
São Luiz Gonzaga

ENDEREÇO
Rua: Andrade Neves, 336
Fone: (55) 3322-9563
Rua: Marechal Floriano Peixoto, 4557 - Agrícola
Fone: (55) 3352.4370

HORÁRIO
8h30min às 11h30min
14h às 17h
8h às 12h
13h30min às 17h30min

2. No item 4.1 do Edital N. 1, que trata dos locais onde serão aplicadas as provas no dia 08 de
fevereiro de 2009, ficam acrescidos os municípios de Bagé e Sananduva, cujo endereço será
divulgado no dia 29 de janeiro de 2009, conforme cronograma publicado.
3. Os candidatos que solicitaram inscrição no Concurso Vestibular 2009 até as 24h
do dia 10 de dezembro de 2008, caso desejarem realizar prova nos municípios de Bagé ou
Sananduva, poderão solicitar alteração de local de prova na sua inscrição, mediante
requerimento à FUNDATEC, através do e-mail concursos@fundatec.com.br .

4. No item 4.7 do Edital N. 1 altera-se a redação para a seguinte:
4.7 – Após as 13h não será mais permitida a entrada de candidatos no prédio e os
candidatos que já tiverem ingressado no mesmo, somente poderão entrar nas salas
de provas acompanhados por um fiscal da FUNDATEC. Independentemente de
motivo alegado, não haverá segunda chamada para a realização de provas e
tampouco haverá aplicação fora dos locais e horários previstos neste Edital.
5. Ficam mantidas as demais disposições divulgadas no Edital N. 1 do Concurso
Vestibular 2009.
Porto Alegre, 09 de dezembro de 2008.

Carlos Alberto Martins Callegaro

