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

Aviso de Edital Nº 54 de 17 de junho de 2015

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, entidade mantenedora da Universidade
Federal do Amazonas, tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, no
Decreto nº 6.944/2009, no Decreto nº 7.232/2010 e na Portaria Interministerial do MP nº 440/2011, DOU
de 18/10/2011, para atendimento das demandas desta Instituição, bem como para atender às
pactuações e termos de acordo de metas dos Programas REUNI, EXPANSÃO e UAB, torna público que
estarão abertas as inscrições no Concurso Público para provimento de cargo do Quadro Permanente de
Pessoal Técnico-Administrativo desta Universidade, observados os termos da Lei nº 8.112/1990 e do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, aprovado pela Lei nº 11.091/2005,
alterada pelas Leis Nos. 11.233/2005 e 11.784/2008, dos Decretos Nos. 6.135/2007 e 6.593/2008 e da Lei
nº 10.741/2003, bem como as disposições do Estatuto e do Regimento Geral desta Universidade,
mediante as normas e condições contidas neste Edital, conforme Decreto nº 6.944/2009.
1. DA INSCRIÇÃO
1.1 - Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos para participação no Processo Seletivo.
1.2 - As inscrições serão efetuadas, no período de 03 a 20/07/2015, via portal eletrônico
www.comvest.ufam.edu.br. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição eletrônica, emitir o
boleto bancário, efetuar o pagamento em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 21/07/2015,
observando o horário de fechamento da Instituição bancária.
2. DAS VAGAS
2.1 - Serão oferecidas 2 (duas) vagas para o nível NS – Diretor de Programa e Jornalista e 3
(três) para o nível NM – Téc. de Manutenção de Áudio e Vídeo e Téc. em Telecomunicações, conforme
descritas no Edital.
3. DAS PROVAS, DATA E HORÁRIO
3.1 - Data de realização das Provas - 09/08/2015
 HORÁRIO: das 08h00 às 12h00 (horário de Manaus-AM.)
 LOCAL: Manaus-Am.
O Edital completo encontra-se à disposição dos candidatos no endereço eletrônico
www.comvest.ufam.edu.br.
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