Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
Comissão Permanente de Concursos
AVISO DE RETIFICAÇÃO E ACRESCIMO 04 DO EDITAL Nº 56, de 20 de julho de 2017.
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna público, para conhecimento dos
interessados que o Edital Nº 56, de 20 de julho de 2017 publicados no D.O.U, de 20 de julho de 2017, objeto
do Processo Seletivo Contínuo – PSC2018 – Projetos 2018, está sendo retificado conforme descrito a
seguir:
I – RETIFICAR e ACRESCENTAR ao subitem 3.9.2, o texto a seguir, que passará a vigorar com a seguinte
redação:
Onde se lê:
3.9.2 A correção de curso e categorização de vaga deverá ser solicitada através de Requerimento que será
disponibilizado no site http://www.comvest.ufam.edu.br que depois de preenchido, datado e assinado deverá
ser protocolado na Comissão Permanente de Concursos - COMPEC, localizada no endereço constante do
Anexo II, deste Edital, devendo, ainda, anexar cópia do Registro Geral (RG) do candidato, ou ainda, poderá
enviar através do e-mail comvest@ufam.edu.br, dentro do período descrito no Cronograma de Atividades,
Anexo IV deste Edital.

Leia-se:
3.9.2 A correção de curso, categorização de vaga e língua estrangeira deverá ser solicitada através de
Requerimento que será disponibilizado no site http://www.comvest.ufam.edu.br que depois de preenchido,
datado e assinado deverá ser protocolado na Comissão Permanente de Concursos - COMPEC, localizada no
endereço constante do Anexo II, deste Edital, devendo, ainda, anexar cópia do Registro Geral (RG) do
candidato, ou ainda, poderá enviar através do e-mail comvest@ufam.edu.br, dentro do período descrito no
Cronograma de Atividades, Anexo IV deste Edital.

II – RETIFICAR e ACRESCENTAR ao item 14 do ANEXO IV – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES –
PSC2018 – 3ª ETAPA – Projeto 2018, o texto a seguir, que passará a vigorar com a seguinte redação:
Onde se lê:

14

Correção da categorização da vaga e curso, (formulário disponível no endereço
eletrônico: http://www.comvest.ufam.edu.br – enviar para o e-mail
comvest@ufam.edu.br).

09/10 a
13/10/2017

Correção de curso, da categorização da vaga e língua estrangeira, (formulário
disponível no site: http://www.comvest.ufam.edu.br – enviar para o e-mail
comvest@ufam.edu.br).

09/10 a
13/10/2017

Leia-se:
14

III – MANTER inalterados os demais itens dos Editais.
Manaus, 28 de agosto de 2017.
SYLVIO MARIO PUGA FERREIRA
Presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas e
Reitor da Universidade Federal do Amazonas

