Poder Executivo
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AVISO DE RETIFICAÇÃO 04 DO EDITAL Nº 68, de 28 de dezembro de 2014.
A Universidade Federal do Amazonas torna público, para conhecimento dos interessados que o Edital Nº 68, de 03 de
dezembro de 2014, objeto do Processo Seletivo Extramacro (PSE), referente ao oferecimento de 1.420 (um mil, quatrocentos e
vinte) vagas para ingresso nos cursos de graduação na Capital e 226 (duzentos e vinte seis) vagas para os cursos de graduação no
Interior, ambos para ingresso no primeiro semestre de 2015, nas modalidades: Transferência Facultativa Externa (TFE), Portador de
Diploma de Curso Superior (PD), Reopção de Curso (RC) e Transferência Facultativa Interna (TFI), está sendo retificado, nos itens a
seguir:
I‐ ALTERAR no item 6‐ DAS PROVAS, o subiten abaixo, que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:

6.1.2

DATA e HORÁRIO dos Exames Objetivos de Conhecimentos: 01/02/2015, das 09h às 13h. A data dos
exames é única para todos os cursos e modalidades.

6.1.2

DATA e HORÁRIO dos Exames Objetivos de Conhecimentos: 01/02/2015, das 09h às 13h (horário
oficial de Manaus‐AM). A data dos exames é única para todos os cursos e modalidades.

Leia‐se:

II‐ ALTERAR no item 7‐ DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, o subiten abaixo, que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:

7.20

Recomenda‐se aos candidatos que cheguem ao local de provas com uma hora de antecedência do início
previsto, portando caneta esferográfica preta ou azul, fabricada em material transparente e o original do
documento de identidade. As portas dos estabelecimentos onde se realizarão as provas serão fechadas às
08h00.

Leia‐se:

7.20

Recomenda‐se aos candidatos que cheguem ao local de provas com uma hora de antecedência do início
previsto, portando caneta esferográfica preta ou azul, fabricada em material transparente e o original do
documento de identidade. As portas dos estabelecimentos onde se realizarão as provas serão fechadas às
09h00 (horário oficial de Manaus‐AM).

III – MANTER inalterados os demais itens do Edital.
Manaus, 29 de janeiro de 2015.
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