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A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna pública, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO referente ao Edital nº 

085, de 27 de dezembro de 2019, publicado no DOU em 31/12/2019, que trata da abertura de CONCURSO PÚBLICO destinado ao 

provimento de vagas do cargo PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR no âmbito da Universidade Federal do Amazonas, conforme a 

seguir: 

 
I – EXCLUIR do Anexo I – Quadro de Vagas: 
 

Código Unidade 
Área de 

Conhecimento 
Titulação Regime Classe/Padrão 

Local de 

Prova 

(...) 

Total 

8519FCF01* FCF Farmácia 

Doutorado nas áreas de 

Farmácia ou Química com 

Graduação em Farmácia ou 

Química. 

DE Adjunto A, Nível 1 Manaus/AM 1 

*Processo SEI Nº23105.003709/2020-46: Decisão ad referendum – CONSAD 03/2020 
 
II – RETIFICAR os itens abaixo, cuja redação passa a vigorar como segue e não como constou: 

1.1. O presente concurso público é destinado ao provimento de 34 (trinta e quatro) vagas do cargo de Professor do Magistério Superior, 

distribuídas entre as Unidades Acadêmicas da capital e do interior. 

 

6.1.1.9. Por meio de publicação a ser realizada posteriormente no sítio do concurso público, serão definidas as vagas que terão incidência 

da reserva legal para candidatos com deficiência das vagas inicialmente estabelecidas neste edital, nos termos da tabela a seguir: 

 

CÁLCULO PARA RESERVA LEGAL PARA PCD 

Total de vagas ofertadas 34 

Total de vagas por reserva automática 0 

Total de vagas pela definição 2 

Total de vagas reservadas 2 (5%) 

 

 

 

 

 



6.2.3.6. Por meio de publicação a ser realizada posteriormente no sítio do concurso público, serão definidas as vagas que terão 

incidência da reserva legal para candidatos autodeclarados negros das vagas inicialmente estabelecidas neste edital, nos termos da 

tabela a seguir: 

 

CÁLCULO PARA RESERVA LEGAL PARA NEGROS 

Total de vagas ofertadas 34 

Total de vagas por reserva automática 0 

Total de vagas pela definição 7 

Total de vagas reservadas 7 (20%) 

 
 
III – INFORMAR  que os candidatos afetados pela exclusão poderão solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição no concurso 

encaminhando e-mail ao endereço eletrônico crs@ufam.edu.br com os seguintes documentos digitalizados: CPF, RG, dados bancários 

(cópia do cartão bancário da conta corrente do interessado) e comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

IV – Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 
 
 

Manaus, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

 
Prof. Dr. SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA 

Presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas 
e Reitor da Universidade Federal do Amazonas 


