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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 060/2011 
 
 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna público para conhecimento dos 
interessados, as RETIFICAÇÕES introduzidas no Edital Nº 060/2011, de 16 de dezembro de 2011, 
referente ao Processo Seletivo Unificado – SISu1º/2012, conforme segue: 

 
 

No item 33: As convocações da LISTA de ESPERA serão realizadas de acordo com o 
cronograma a ser divulgado na página da PROEG www.proeg.ufam.edu.br. 
 

Onde se lê: 

 

I. A segunda convocação da LISTA de ESPERA será em número três vezes maior do que o 
número de vagas disponíveis.  
 
Leia-se: 
 

I. A primeira convocação da LISTA de ESPERA será em número três vezes maior do que o 
número de vagas disponíveis.  

 
Onde se lê: 

 
II. A terceira convocação da LISTA de ESPERA será em número cinco vezes maior do que o 

número de vagas disponíveis.  
 
Leia-se: 
 

II. A segunda convocação da LISTA de ESPERA será em número cinco vezes maior do que o 
número de vagas disponíveis.  

 
Onde se lê: 
 

III. A quarta convocação da LISTA de ESPERA será em número dez vezes maior do que o 
número de vagas disponíveis.  

 
Leia-se: 

 
III. A terceira convocação da LISTA de ESPERA será em número dez vezes maior do que o 

número de vagas disponíveis.  
 

 
No item 34: 
 
Onde se lê: 

 
A partir da segunda convocação da lista de espera o candidato convocado e interessado nas 

vagas ainda disponíveis, ou seu representante legal, deverá se apresentar em local a ser divulgado 
no sítio da PROEG proeg.uam.edu.br das 13h às 14h, período improrrogável, no dia de cada uma 
das convocações da lista de espera, portanto os documentos para matrícula institucional já 
descritos neste Edital. Deve-se observar que o número de convocados nestas chamadas é superior 
ao número de vagas ainda disponíveis. Será então realizada a chamada e serão matriculados os 

http://www.proeg.ufam.edu.br/
http://www.proeg.uam.edu.br/


Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Gabinete da Reitora 

 

 

Av. Gal. Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000, Coroado, Campus Universitário, Bloco da Reitoria. 

CEP: 69077-000 – Manaus/AM  
 

presentes, respeitando-se a ordem de classificação do SISU 2012/1º. e o número de vagas ainda 
disponíveis em cada curso. 
 
 

Leia-se: 
 
 

A partir da primeira convocação da lista de espera o candidato convocado e interessado nas 
vagas ainda disponíveis, ou seu representante legal, deverá comparecer, portando os documentos 
para matrícula institucional descritos no artigo 15 do Edital nº 60/2011, no dia de cada uma das 
convocações da lista de espera, conforme distribuição dos cursos, no horário improrrogável das 8h 
às 9h30min e das 14h às 15h 30min,em local  a ser  informado  através de  edital específico de 
matrícula constante no endereço eletrônico www.proeg.ufam.edu.br. Deve-se observar que o 
número de convocados nestas chamadas é superior ao número de vagas disponíveis. Desta forma, 
será efetuada a chamada nominal dos candidatos para a realização da matrícula institucional, 
respeitando-se a ordem de prioridade presente na Lista de Espera do SISU 1º/2012 e o número de 
vagas ainda disponíveis em cada curso. 

 
 
Os demais itens do Edital nº 060/2011 permanecem inalterados. 
 

  
 

Manaus, 03 de fevereiro de 2012. 
 
 

MÁRCIA PERALES MENDES SILVA 
Reitora da Universidade Federal do Amazonas 
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