FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Gabinete da Reitora
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº. 27/2009 de 1º de outubro de 2009
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna públicas, para conhecimento dos
interessados, as RETIFICAÇÕES introduzidas no Edital de nº. 27/2009 de 1º de outubro de 2009,
referente ao Processo Seletivo para preenchimento de 1.803 (um mil e oitocentas e três) de suas
vagas iniciais, nos cursos do Campus da cidade de Manaus, na modalidade ensino presencial,
conforme o que estabelece a Resolução nº. 005/2009 do CONSEPE, para o primeiro semestre de
2010, na forma a seguir:
1) ALTERAR o item 1.3. do Edital que passará a vigorar com a seguinte redação:
1.3. DO TESTE DE HABILIDADE ESPECIFÍCA (MÚSICA E ARTES PLÁSTICAS)
1.3.1 ...
1.3.2 Os testes de habilidade específica serão realizados no período de 09 a 12/11/2009, das
15h00min às 20h00min, somente na cidade de Manaus.
1.3.3...
1.3.4...
1.3.5 ...
1.3.6 Para realizar o teste o candidato deverá preencher ficha de inscrição disponível somente na
Internet, no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br, no período entre 0 (zero) hora do dia
26 de outubro de 2009 e 23 horas e 59 minutos do dia 4 de novembro de 2009, observado o
horário oficial de Manaus/AM.
1.3.7 O candidato é responsável por todas as informações prestadas no cadastro eletrônico,
ficando assegurada à COMVEST o direito de excluir do processo o interessado que não
preencher o cadastro de forma completa e correta, ou que fornecer dados comprovadamente
inverídicos.
1.3.8 A efetivação da será realizada por meio da emissão do comprovante disponível, para
impressão, logo em seguida a solicitação da inscrição pelo candidato.
1.3.9 O candidato Portador de Necessidades Especiais deverá, durante o período de inscrição
fixado no item 1.3.2, acima, solicitar os meios necessários à realização de sua prova, por escrito
junto à COMVEST, Avenida General Rodrigo Octávio Jordão Ramos nº. 3000, Coroado I,
Campus Universitário, Setor Sul, Bloco da COMVEST, das 8h às 12h e das 13h às 17h ou por
fax, por meio do número (92) 3305-4212.

1.3.10 As reclamações referentes a qualquer questão das provas do Teste de Habilidade só serão
consideradas se feitas por escrito, fundamentadas e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas após a divulgação da lista de aprovados. O requerimento estará disponível na página
www.comvest.ufam.edu.br e poderá ser enviado por fax no telefone mencionado em 1.3.9 ou
entregue no endereço também mencionado em 1.3.9.
1.3.11 Recebida a reclamação, a COMVEST examinará a sua pertinência, ficando claro que a
decisão inicialmente adotada será modificada somente se forem julgadas procedentes as
alegações apresentadas.
1.3.12 Não obstante ter o Teste de Habilidade, objeto deste Edital, divulgação nacional, não
compete à Fundação Universidade do Amazonas qualquer responsabilidade referente a extravios
de documentos, passagens aéreas, bem como diárias, alimentação e estada, ou quaisquer outras
despesas relacionadas com o Teste.
1.3.13 O resultado final do Teste de Habilidade será divulgado nos veículos de comunicação da
cidade de Manaus, e a relação final dos candidatos aprovados afixada na sede da COMVEST e
disponibilizada na página www.comvest.ufam.edu.br, tão logo sejam concluídos os serviços
necessários à obtenção dos resultados.
1.3.14 É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento, através dos meios de
comunicação dispostos em 1.3.13, da publicação da relação final dos aprovados no Teste de
Habilidade, não cabendo recurso à UFAM, no caso de algum prejuízo advindo do não
acompanhamento da publicação.
2) ALTERAR o item 4.2 do Edital que passará a vigorar com a seguinte redação:
4.2 DATA DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
4.2.1 A data do exame foi fixada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), que definiu os dias 05 e 06 de dezembro de 2009 para sua realização, nos
horários estabelecidos abaixo, considerando, para todo o território nacional, o horário de Brasília,
de acordo com o seguinte calendário de atividades:
I - no dia 05/12/2009 (sábado):
- das 13h às 17h30 - Prova I, com Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências
Humanas e suas Tecnologias.
II - no dia 06/12/2009 (domingo):
- das 13h às 18h30 - Prova II, com Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, mais a
Redação, e Matemática e suas Tecnologias.
Manaus, 21 de outubro de 2009
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