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

AVISO DE RETIFICAÇÃO E ACRÉSCIMO 02 DO EDITAL Nº 54, de 17 de junho de 2015
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna público, para conhecimento dos interessados que o Edital Nº
54, de 17 de junho de 2015 publicado no D.O.U, de 17 de junho de 2015, objeto do Concurso Público para provimento
de cargos do Quadro Permanente de Pessoal Técnico‐Administrativo desta Fundação, com lotação no Campus ‐ Manaus,
está sendo retificado nos itens e subitens a seguir:
I – RETIFICAR parte dos itens e subitens abaixo, que passará a vigorar da seguinte forma:
ITEM 3.
Subitem 3.8
Onde se lê:
Leia‐se:

(...) 29 e 30/06/2015... E‐mail: comvest_recursos@ufam.edu.br ...
(...) 02 e 03/07/2015... E‐mail: compec.ufam@gmail.com ...

Onde se lê:
Leia‐se:

(...) comvest_recursos@ufam.edu.br
(...) compec.ufam@gmail.com

Subitem 3.9
Onde se lê:
Leia‐se:

(...) 02/07/2015...
(...) 07/07/2015...

Subitem 3.9.1
Onde se lê:
Leia‐se:

(...) 03 a 20/07/2015...
(...) 09 a 20/07/2015...

ITEM 4.
Subitem 4.1
Onde se lê:
Leia‐se:

(...) no período das 00h00 do dia 03/07/2015 às 23h59 do dia 20/07/2015...
(...) no período das 00h00 do dia 09/07/2015 às 23h59 do dia 20/07/2015...

Subitem 4.11.1
Onde se lê:
Leia‐se:

(...) 03 a 21/07/2015...
(...) 09 a 21/07/2015...

II – ACRESCENTAR ao item 4 e subitens 4.11.1 e 4.12.1, que passarão a vigorar da seguinte forma:
Subitem 4.11.1
Onde se lê:
Leia‐se:

(...) E‐mail: comvest_recursos@ufam.edu.br ...
(...) E‐mail: comvest_recursos@ufam.edu.br e compec.ufam@gmail.com ...

Subitem 4.12.1
Onde se lê:
Leia‐se:

(...) E‐mail: comvest_recursos@ufam.edu.br ...
(...)E‐mail: comvest_recursos@ufam.edu.br e compec.ufam@gmail.com ...
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III – ALTERAR o ANEXO II Quadro 02 ‐ Cronograma de atividades dos cargos de Nível de Classificação E e D (Superior e
Médio), a Ord de 4 a 8, abaixo que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
Ord

4.
5.
6.

ATIVIDADES
Período de interposição de recursos relativos ao resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa
de inscrição. Formulário disponível no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br
Divulgação do resultado final dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos da taxa de inscrição, no
5
endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br
Período de inscrição com preenchimento da ficha de inscrição online (com pagamento até
6
21/07/2015), no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br
4

DATA
29 e 30/06/2015
02/07/2015
03 a 20/07/2015

7.

7

Período de inscrição para os candidatos que obtiveram deferimento no pedido de isenção da taxa de
inscrição, no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br

03 a 20/072015

8.

8

Período de solicitação de condição especial destinado a pessoa com deficiência (PcD), para realização
da prova objetiva.

03 a 21/07/2015

Leia‐se:
Ord

4.
5.
6.

ATIVIDADES
Período de interposição de recursos relativos ao resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa
de inscrição. Formulário disponível no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br
Divulgação do resultado final dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos da taxa de inscrição, no
5
endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br
Período de inscrição com preenchimento da ficha de inscrição online (com pagamento até
6
21/07/2015), no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br
4

DATA
02 e 03/07/2015
07/07/2015
09 a 20/07/2015

7.

7

Período de inscrição para os candidatos que obtiveram deferimento no pedido de isenção da taxa de
inscrição, no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br

09 a 20/072015

8.

8

Período de solicitação de condição especial destinado a pessoa com deficiência (PcD), para realização
da prova objetiva.

09 a 21/07/2015

IV – MANTER inalterados os demais itens do Edital.

Manaus, 01 de julho de 2015
MÁRCIA PERALES MENDES SILVA
Presidente do Conselho Diretor da FUA e Reitora da UFAM

