Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Comissão Permanente de Concursos

AVISO DE RETIFICAÇÃO E ACRESCIMO Nº 02 AO EDITAL N° 64, DE 24 DE JULHO DE
2018
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, torna público, para conhecimento dos
interessados que o Edital nº 64 de 24 de julho de 2018, objeto do Processo Seletivo Contínuo PSC2019 - 3ª Etapa, Projeto 2019, com vistas ao ingresso de candidatos aos cursos de
graduação oferecidos por esta Instituição de Ensino Superior, em conformidade com as
Resoluções nos. 011/2016-CONSEPE, de 18/04/2016, 043/2015-CONSEPE, de 04/12/2015,
044/2016-CONSEPE, de 04/12/2015, 027/2002-CONSEPE, de 07/05/2002, 026/2006–
CONSEPE de 12/04/2006, Lei no. 12.799, de 10/04/2013, Portaria 391/MEC, de 07/02/2002 que
disciplinam o supracitado processo está sendo retificado conforme descrito a seguir:
I–ACRESCENTAR o subitem 3.3.1 no Item 3:
3.3.1 Excepcionalmente em decorrência de problemas técnicos ocorridos no site do Banco do
Brasil, no dia 04/09/2018, os candidatos que concluíram a solicitação de inscrição no prazo
editalício (até as 17h do dia 03/09/2018, observado o horário oficial de Manaus), e não
conseguiram gerar e/ou imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição
deverão:
A partir das 10h do dia 12/09/2018, gerar e imprimir boleto bancário, atualizado, com a nova data
de vencimento, 13/09/2018, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, preferencialmente,
nas agências do Banco do Brasil, respeitado o horário bancário.
II – RETIFICAR o ANEXO IV
Onde se lê:
ANEXO IV
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – PSC2019 – 3ª Etapa – Projeto 2019
ITEM
ATIVIDADES
DATAS
(...)
(...)
(...)
A partir das 10h
do dia
INSCRIÇÃO no Processo Seletivo Edital n° 64/2018– 3ª Etapa –
16/08/2018
preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada no endereço
7
até as 17h do
eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br (PAGAMENTO até o dia
dia 03/09/2018
04/09/2018, impreterivelmente).

8

Solicitação de Condição Especial, pessoa com deficiência (PcD),
para realização de prova objetiva – preenchimento do requerimento
disponível no endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br
com envio da documentação para o e-mail comvest@ufam.edu.br.

9

Solicitação de Atendimento Específico para inclusão de Nome
Social, com envio de e-mail para comvest@ufam.edu.br.

10

Resultado preliminar dos pedidos de solicitação de condição
especial de PcD.

A partir das 10h
do dia
16/08/2018
até as 17h do
dia 04/09/2018
A partir das 10h
do dia
16/08/2018
até as 17h do
dia 04/09/2018
12/09/2018
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11

Interposição de recursos contra o resultado preliminar dos pedidos
de condição especial de PcD.

13/09/2018
até as 17h do
dia 14/09/2018

12

Divulgação do Resultado Definitivo dos pedidos de Solicitação de
Condição Especial de PcD no endereço eletrônico
http://www.comvest.ufam.edu.br

18/09/2018

(...)
14
15

(...)

(...)

DIVULGAÇÃO DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
– CCI, no endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br
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).

08/10/2018
até as 17h do
dia 12/10/2018

(...)

(...)

(...)

04/10/2018

Leia-se:

ITEM
(...)
7

7.1

8

8.1

9

ANEXO IV
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – PSC2019 – 3ª Etapa – Projeto 2019
ATIVIDADES
DATAS
(...)
(...)
A partir das 10h
INSCRIÇÃO no Processo Seletivo Edital n° 64/2018– 3ª Etapa –
do dia
preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada no endereço
16/08/2018
eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br (PAGAMENTO até o dia
até as 17h do
04/09/2018, impreterivelmente).
dia 03/09/2018
A partir das 10h
Geração e impressão do boleto bancário atualizado com a nova
do dia
data de vencimento, 13/09/2018, para pagamento da taxa de
12/09/2018
inscrição, preferencialmente, nas agências do Banco do Brasil,
até o dia
respeitado o horário bancário.
13/09/2018
A partir das 10h
Solicitação de Condição Especial, pessoa com deficiência (PcD),
do dia
para realização de prova objetiva – preenchimento do requerimento
16/08/2018
disponível no endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br
até as 17h do
com envio da documentação para o e-mail comvest@ufam.edu.br.
dia 04/09/2018
ATENÇÂO: Somente para os candidatos não isentos com boleto
A partir das 10h
de pagamento quitado e com data de vencimento em 13/09/2018.
do dia
Solicitação de Condição Especial, pessoa com deficiência (PcD),
12/09/2018
para realização de prova objetiva – preenchimento do requerimento
até as 17h do
disponível no endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br
dia 13/09/2018
com envio da documentação para o e-mail comvest@ufam.edu.br.
A partir das 10h
do dia
Solicitação de Atendimento Específico para inclusão de Nome
16/08/2018
Social, com envio de e-mail para comvest@ufam.edu.br.
até as 17h do
dia 04/09/2018
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A partir das 10h
do dia
12/09/2018
até as 17h do
dia 13/09/2018

9.1

ATENÇÂO: Somente para os candidatos não isentos com boleto
de pagamento quitado e com data de vencimento em 13/09/2018.
Solicitação de Atendimento Específico para inclusão de Nome
Social, com envio de e-mail para comvest@ufam.edu.br.

10

Resultado preliminar dos pedidos de solicitação de condição
especial de PcD.

11

Interposição de recursos contra o resultado preliminar dos pedidos
de condição especial de PcD.

20/09/2018
até as 17h do
dia 21/09/2018

12

Divulgação do Resultado Definitivo dos pedidos de Solicitação de
Condição Especial de PcD no endereço eletrônico
http://www.comvest.ufam.edu.br

24/09/2018

(...)
14
15

(...)

(...)
DIVULGAÇÃO DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
– CCI, no endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br
Correção da Língua Estrangeira, 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).
(...)

19/09/2018

(...)
11/10/2018
17/10/2018
até as 17h do
dia 20/10/2018
(...)

III – MANTER inalterados os demais itens do Edital.
REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Manaus, 10 de setembro
de 2018.
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
Presidente do Conselho Diretor da FUA e
Reitor da Universidade Federal do Amazonas
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