Poder Executivo
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Comissão Permanente de Concursos

AVISO DE RETIFICAÇÃO 02 DO EDITAL Nº 025, de 30 de junho de 2013.
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna público, para conhecimento dos interessados que o Edital Nº 025, de 30 de junho de 2013
publicado no D.O.U, de 01 de julho 2013, objeto do Concurso Público para provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal TécnicoAdministrativo desta Fundação, com lotação no Campus Manaus e nos Campi do interior,está sendo retificado, nos itens a seguir:
I - ALTERAR no item 2. DAS VAGAS, o subitem 2.45, abaixo, que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
2.45. Código: NM15 - Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA AGRONOMIA
Local de atuação: HUMAITÁ
Numero total de vagas: 01 (uma) - Ampla concorrência
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Salário: R$ 1.912,99
Requisitos básicos para investidura do cargo - Escolaridade: Ensino Médio Profissionalizante em Agronomia ou Ensino Médio Completo + Curso
Técnico em Agronomia, reconhecidos pelo Ministério da Educação.
Atribuições do cargo: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e
registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Leia-se:
2.45. Código: NM15 - Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ ÁREA AGROPECUÁRIA
Local de atuação: HUMAITÁ
Numero total de vagas: 01 (uma) - Ampla concorrência
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Salário: R$ 1.912,99
Requisitos básicos para investidura do cargo – Escolaridade: Ensino Médio Profissionalizante em Agropecuária ou Ensino Médio Completo + Curso
Técnico em Agropecuária, reconhecidos pelo Ministério da Educação.
Atribuições do cargo: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e
registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

II - ALTERAR no item 2. DAS VAGAS, o subitem 2.51, abaixo, que passará a vigorar da seguinte forma:
Onde se lê:
2.51. Código: NM21 - Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA AUDIOVISUAL
Local de atuação: PARINTINS
Numero total de vagas: 01 (uma) - Ampla concorrência
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Salário: R$ 1.912,99
Requisitos básicos para investidura do cargo - Escolaridade: Ensino Médio Profissionalizante em Rádio ou TV ou Audiovisual ou Ensino Médio
Completo + Curso Técnico em Rádio ou TV ou Audiovisual, reconhecidos pelo Ministério da Educação.
Atribuições do cargo: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros
de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Leia-se:
2.51. Código: NM21 - Cargo: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA AUDIOVISUAL
Local de atuação: PARINTINS
Numero total de vagas: 01 (uma) - Ampla concorrência
Jornada de trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Salário: R$ 1.912,99
Requisitos básicos para investidura do cargo - Escolaridade: Ensino Médio Profissionalizante em Rádio e TV ou Audiovisual ou Ensino Médio
Completo + Experiência de 12 meses na área de Audiovisual.
Atribuições do cargo: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros
de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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III – ALTERAR no item 5 DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, os subitens 5.9 e 5.9.1 abaixo, que passarão a vigorar da seguinte forma:

Onde se lê:
5.9. A divulgação do resultado final dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos da taxa de inscrição será realizada no dia 23/07/2013 no
endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br/
5.9.1. O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido deverá preencher a ficha de inscrição online, somente no período de 24/07
a 01/08/2013, no endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br/ na opção ISENTO.
Leia-se:
5.9. A divulgação do resultado final dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos da taxa de inscrição será realizada no dia 25/07/2013 no
endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br/
5.9.1. O candidato que tiver seu pedido de isenção deferido deverá preencher a ficha de inscrição online, somente no período de 26/07
a 01/08/2013, no endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br/ na opção ISENTO.
IV – ALTERAR no ANEXO 03, Quadro 02 , relativo ao Cronograma de desenvolvimento das atividades os subitens abaixo, que passarão a vigorar
da seguinte forma:
Onde-se-lê:
Nº

ETAPAS / ATIVIDADES

DATA

7.

Divulgação do resultado final dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos da taxa de
inscrição, no endereço eletrônico http://comvest.ufam.edu.br/

23/07/2013

8.

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

24/07/2013 a 01/08/2013

Leia-se:
Nº

ETAPAS / ATIVIDADES

DATA

7.

Divulgação do resultado final dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos da taxa de
inscrição, no endereço eletrônico http://comvest.ufam.edu.br/

25/07/2013

8.

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

26/07/2013 a 01/08/2013

V – MANTER inalterados os demais itens do Edital.
Manaus, 24 de julho de 2013.
MÁRCIA PERALES MENDES SILVA
Presidente do Conselho Diretor da FUA e Reitora da UFAM

