Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Comissão Permanente de Concursos
AVISO DE RETIFICAÇÃO E ACRÉSCIMO Nº 04 DO EDITAL Nº 45, DE 27 DE MAIO DE 2019.
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, torna público que estarão abertas
as inscrições no Concurso Público para provimento de cargo do Quadro Permanente de Pessoal
Técnico-Administrativo desta Universidade, Classificação E (Nível Superior) com lotação nas
Unidades Acadêmicas de Itacoatiara (AM) e Manaus (AM), 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, mediante as normas e condições contidas neste
Edital, conforme Decreto Nº. 6.944/2009. Resolução No. 218, de 29 de junho de 1973 – CONFEA;
Resolução 262, de 28 de julho de 1979 – CONFEA e as disposições do Estatuto e do Regimento
Geral desta Universidade, está sendo retificado conforme descrito a seguir:
I - ACRESCENTAR o subitem 2.2.8.1 ao item 2 , do EDITAL Nº 45/2019 - PSTEC/2019, a seguir:

2.2.8.1 O candidato que optou por concorrer as vagas reservadas às pessoas com deficiência no
ato da inscrição deverá acessar no endereço eletrônico www.comvest.ufam.edu.br e realizar os
procedimentos (preencher, anexar e enviar) a documentação a seguir no prazo previsto no
Cronograma de Atividades (Anexo III):
a. preencher o formulário disponibilizado;
b. anexar documento(s) de comprovação da condição de deficiência, com referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença-CID;
c. anexar cópia legível do documento de identidade do candidato;
d. anexar cópia legível do cadastro de pessoa física (CPF).
Parágrafo Único: Os candidatos que optaram por concorrer as vagas reservadas às pessoas com
deficiência e que tiveram os pedidos de solicitação de atendimento especial para realização da
prova deferidos, não necessitarão cumprir a determinação estabelecida no subitem 2.2.8.1
II - ACRESCENTAR o subitem 2.2.8.2 ao item 2 , do EDITAL Nº 45/2019 - PSTEC/2019, a seguir:

2.2.8.2 O candidato que optou por concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência no
ato da inscrição e que não cumprir o que determina o subitem 2.2.8.1, perderá o direito de
concorrer as vagas reservadas de PcD e consequentemente, concorrerá somente na ampla
concorrência.
III- RETIFICAR o ANEXO III – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, objeto do Edital Nº 45 de 27 de
maio de 2019, a seguir:
Onde-se-lê:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Concurso Público para Provimento dos Cargos de Servidores Técnico-Administrativos em
Educação, Nível de Classificação D- Nível Médio (NM) - Edital Nº 45 de 27 de maio de 2019
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ATIVIDADES

DATA

(...)

(...)

11. Resultado preliminar dos pedidos de solicitação de condição especial PcD:

19/07/2019

12. Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar dos
pedidos de condição especial de PcD.

22/07/2019 até as 17h
do dia 23/07/2019

(...)

(...)

14. O Boletim de Ocorrência Policial, para fins deste Concurso Público, só
terá validade se emitido a partir de:

15/07/2019

15. Divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI, no site
http://www.comvest.ufam.edu.br

04/09/2019

16. Aplicação das Provas Objetivas.

15/09/2019

17. Divulgação do Gabarito preliminar das Provas Objetivas.

15/09/2019

18. Período de Interposição de Recursos contra questões objetivas das
Provas Objetivas.

16/09/2019 até as 17h
do dia 17/09/2019

19. Divulgação do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas.

25/09/2019

20. Divulgação do Resultado Final a partir de:

10/10/2019

Leia-se:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Concurso Público para Provimento dos Cargos de Servidores Técnico-Administrativos em
Educação, Nível de Classificação D- Nível Médio (NM) - Edital Nº 45 de 27 de maio de 2019
ATIVIDADES

DATA

(...)

(...)

11. Resultado preliminar dos pedidos de solicitação de Condição Especial –
19/07/2019
PcD no site http://www.comvest.ufam.edu.br.
12. Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar dos
pedidos de condição especial de PcD.
(...)

A partir das 10h do dia
22/07/2019 até as 17h
do dia 23/07/2019
(...)

14. Período para envio da documentação comprobatória, relacionada no A partir das 10h do dia
subitem 2.2.8.1, do candidato que optou no ato da inscrição por concorrer as 29/07/2019 até às 17h
vagas reservadas às pessoas com deficiência
do dia 12/08/2019
15. Resultado Preliminar do recebimento da documentação relacionada no
subitem 2.2.8.1, no site http://www.comvest.ufam.edu.br

14/08/2019
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16. Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar do
A partir das 10h do dia
recebimento da documentação relacionada no subitem 2.2.8.1.
15/08/2019 até às 17h
Preenchimento
do
Requerimento
disponível
no
site
do dia 16/08/2019
http://www.comvest.ufam.edu.br
e
envio
para
o
e-mail:
comvest_recursos@ufam.edu.br
17. Divulgação do Resultado Definitivo do recebimento da documentação
20/08/2019
relacionada no subitem 2.2.8.1, no site http://www.comvest.ufam.edu.br
18. Divulgação das listas dos candidatos que optaram por concorrer as
vagas reservadas às pessoas com deficiência e às vagas reservadas aos 22/08/2019
negros.
19. O Boletim de Ocorrência Policial, para fins deste Concurso Público, só
terá validade se emitido a partir de:

15/07/2019

20. Divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição – CCI, no site
http://www.comvest.ufam.edu.br.

04/09/2019

21. Aplicação das Provas Objetivas.

15/09/2019

22. Divulgação do Gabarito preliminar das Provas Objetivas.

15/09/2019

23. Período de Interposição de Recursos contra questões objetivas das
Provas Objetivas.

A partir das 10h do dia
16/09/2019 até as 17h
do dia 17/09/2019

24. Divulgação do Gabarito Definitivo das Provas Objetivas.

25/09/2019

25. Divulgação do Resultado Final a partir de:

10/10/2019

IV –MANTER inalterados os demais itens do Edital.
Manaus, 15 de julho de 2019,

SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA
Presidente do Conselho Diretor da FUA e
Reitor da Universidade Federal do Amazonas
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