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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 012/2020 DPA/PROEG 

PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA/2020 – SELEÇÃO DE PROFESSOR 

PRECEPTOR 

 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da Pró-
Reitoria de Ensino e Graduação (PROEG), torna pública retificação do edital de processo de 
seleção de docentes da Rede Básica de ensino candidatos à bolsas na modalidade de Professor 

Preceptor.  

  

 

I – Ficam modificados os períodos de inscrição e de seleção do edital, passando a vigorar para 

a inscrição as datas de 04/09/2020 à 12/09/2020, e de seleção de 13/09/2020 à 17/09/2020. 

Assim, ficam corrigidos os itens “7.2”, “9.1” e “9.2”, da forma a seguir, as modificações a 

serem consideradas descritas em vermelho: 

7.2. O docente interessado em participar da seleção para professor Preceptor do Programa de 

Residência Pedagógica/UFAM deverá efetivar sua inscrição no período de 04/09/2020 até 

12/09/2020, via e-mails dos coordenadores de Área/núcleo disponíveis no quadro 01 deste 

edital. 

(...) 

9.1. O período de inscrição será de 04/09/2020 até 12/09/2020, através do envio da 

documentação descrita no item 7.3 para o e-mail do respectivo núcleo/Coordenador de Área 

(ver Quadro 1 deste edital).  

9.2. O processo de Seleção ocorrerá nos dias 13/09/2020 a 17/09/2020; 

 

II – Fica acrescido ao edital o item 3.3, com redação a seguir: 

3.3. Por núcleo, será selecionado somente um candidato por escola para a vaga de Professor 

Preceptor. Apenas na hipótese do não preenchimento total das vagas de Professor Preceptor 

para o núcleo poderão ser selecionados mais de um Professor Preceptor por escola no mesmo 

núcleo, desde que a escola possa comportar a quantidade de alunos. 

 

III – Os demais itens do edital permanecem inalterados, mantidas as alterações realizadas nas 

retificações anteriores. 

 

 

Manaus-AM, 10 de setembro de 2020. 

 

David Lopes Neto 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 

Universidade Federal do Amazonas 


