Poder Executivo

Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Comissão Permanente de Concursos – COMVEST – UFAM

EDITAL COMPLEMENTAR AO DE Nº 015, de 15 de março de 2012.
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, em conformidade com o disposto no Edital de nº 015, de
15 de março de 2012, publicado no D.O.U, de 16/03/2012, objeto do Concurso Público para provimento de
cargo do Quadro Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo desta Universidade, torna público, para
conhecimento dos candidatos ao Cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO (código: NM01), com
lotação no Campus em Manaus, a nova data da prova a ser realizada, como segue:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A nova data de realização da prova para o Cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO (código:
NM01), com lotação no Campus em Manaus, esta prevista para o dia 26/08/2012, das 09h00 às 12h00, nos
locais definidos no Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI.
1.2. Esta prova visa ao provimento das vagas definidas no item 2.31. Código: NM01 - Cargo: ASSISTENTE
EM ADMINISTRAÇÃO do Edital nº 015, de 15 de março de 2012.
1.3. Somente poderão participar desta prova os candidatos previamente inscritos no período de 22/03/2012 a
22/04/2012, concorrentes às 13 (treze) vagas, com previsão de: 12 (doze) vagas de ampla concorrência e 01
(uma) vaga para Pessoa com Deficiência (PcD) amparada pelo art. 37, VIII, da Constituição Federal.
2. DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO – CCI
2.1. O CCI é o cartão que confirma a inscrição do candidato e informa o dia e o local de prova, os dados
pessoais, o cargo, o local de atuação e a cidade de prova. Estará disponível a partir do dia 06/08/2012, via
Internet, no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br
2.2. Recomenda-se aos candidatos que cheguem ao local de provas com uma hora de antecedência do
início previsto, portando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e o
original do documento de identidade. As portas dos estabelecimentos onde se realizarão as provas serão
fechadas às 09h00.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. Acrescenta-se aos itens das disposições finais, constantes do Edital nº 15, de 15 de março de 2012, que
todos os candidatos, possivelmente, serão revistados por detectores de metal nos locais de provas.
4. DO CARGO E REQUISITOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DO CARGO.

4.1. Ver Edital completo,
www.comvest.ufam.edu.br
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5. MANTER inalterados os demais itens do Edital.

Manaus, 17 de julho de 2012.

MÁRCIA PERALES MENDES SILVA
Presidente do Conselho Diretor da FUA e Reitora da UFAM
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