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

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL N° 57, DE 02 DE AGOSTO DE 2019

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, através da Comissão Permanente de
Concursos - COMPEC, torna pública, para conhecimento geral, a abertura das inscrições ao
Processo Seletivo Contínuo – PSC2020 - 2ª Etapa, Projeto 2021, com vista ao ingresso de
candidatos aos cursos de graduação oferecidos por esta Instituição de Ensino Superior, em
conformidade com as Resoluções do CONSEPE Nos.: 008/2015 de 15/05/2015; 043/2015 de
04/12/2015; 044/2016 de 04/12/2015; 027/2002 de 07/05/2002 e 026/2006 de 12/04/2006,
que disciplinam o supracitado processo está sendo retificado conforme descrito a seguir:
I – RETIFICAR o item 4 subitem 4.1
Onde se lê:
4.1 Ao candidato com deficiência (PcD) será assegurado o direito de requerer condição especial ou
atendimento diferenciado, para realizar as provas, nos termos da legislação vigente. Tal condição não
inclui atendimento domiciliar e nem prova em Braille.
Leia-se:
4.1 Ao candidato com deficiência (PcD) será assegurado o direito de requerer condição especial ou
atendimento diferenciado, para realizar as provas, nos termos da legislação vigente.
II – RETIFICAR o ANEXO IV
Onde se lê:
ANEXO IV
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – PSC2020 – 2ª Etapa – Projeto 2021
ITEM
(...)

3

ATIVIDADES

DATAS

(...)
(...)
Solicitação de Condição Especial, pessoa com deficiência (PcD), A partir das 10h do dia
para realização da prova objetiva – preenchimento do requerimento 23/08/2019 até as 17h
do dia 13/09/2019
disponível no endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br

(...)

(...)

5

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

20/09/2019

6

Interposição de recursos contra o resultado preliminar dos pedidos de
condição especial de PcD.

A partir das 10h do dia
23/09/2019 até as17h
do dia 24/09/2019

7

Divulgação do Resultado Definitivo dos pedidos de Solicitação de
Condição Especial de PcD no endereço eletrônico
http://www.comvest.ufam.edu.br

26/09/2019

(...)

(...)

(...)

(...)
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Leia-se:
ANEXO IV
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – PSC2020 – 2ª Etapa – Projeto 2021
ITEM
(...)

3

ATIVIDADES

DATAS

(...)
(...)
Solicitação de Condição Especial, pessoa com deficiência (PcD), A partir das 10h do dia
para realização da prova objetiva – preenchimento do requerimento 23/08/2019 até as 17h
do dia 19/09/2019
disponível no endereço eletrônico http://www.comvest.ufam.edu.br

(...)

(...)

5

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

23/09/2019

6

Interposição de recursos contra o resultado preliminar dos pedidos de
condição especial de PcD.

A partir das 10h do dia
24/09/2019 até as17h
do dia 25/09/2019

7

Divulgação do Resultado Definitivo dos pedidos de Solicitação de
Condição Especial de PcD no endereço eletrônico
http://www.comvest.ufam.edu.br

27/09/2019

(...)

(...)

(...)

(...)

III – MANTER inalterados os demais itens do Edital.
REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de setembro de
2019.

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