Poder Executivo
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AVISO DE RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL Nº 56, de 9 de julho de 2015.
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna público, para conhecimento dos interessados que o Edital Nº 56, de 09 de julho de
2015 publicado no D.O.U, de 9 de julho de 2015, objeto do a abertura das inscrições ao Processo Seletivo Contínuo – PSC2016, Projetos 2016/3ª
Etapa, 2017/2ª Etapa e 2018/1ª Etapa, está sendo retificado, no item a seguir:
I‐ ALTERAR no item 5. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS QUE ESTÃO CONCLUINDO O ÚLTIMO
ANO DO ENSINO MÉDIO, que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
5.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei nº 12.799/2013, letras “a” e “b” supracitadas, deverá solicitar a isenção de
taxa de inscrição mediante requerimento, disponível no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br para a solicitação de
inscrição e, além disso, deverá entregar pessoalmente e/ou por seu representante legal, através de instrumento particular de
procuração, emitido através de Cartório, em um dos endereços listados no Anexo II, deste Edital, no período de 01 a
03/06/2015, no horário de 08h as 12h e 14h as 17h, a documentação a seguir:
[...]
Leia‐se:
5.1. O candidato que preencher os requisitos da Lei nº 12.799/2013, letras “a” e “b” supracitadas, deverá solicitar a isenção de
taxa de inscrição mediante requerimento, disponível no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br para a solicitação de
inscrição e, além disso, deverá entregar pessoalmente e/ou por seu representante legal, através de instrumento particular de
procuração, emitido através de Cartório, em um dos endereços e horários listados no Anexo II, deste Edital, no período de 13
a 15/07/2015, a documentação a seguir:
[...]

II – MANTER inalterados os demais itens do Edital.
Manaus, 09 de julho de 2015.
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