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COMUNICADO
EDITAL N° 06, DE 02 DE MARÇO DE 2021
Concurso Público destinado ao Provimento de
Cargos Técnico-Administrativos em Educação da UFAM

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, por meio do Presidente de seu
Conselho Diretor e também Reitor da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, torna
pública, para conhecimento de todos os interessados, a ocorrência de falhas de ordem
técnica, de origem desconhecida, alheias à vontade ou ao controle da Instituição, porém
evidentes à luz do princípio da boa-fé, por ocasião dos primeiros 107 (cento e sete)
minutos de abertura das inscrições para o Concurso Público objeto do Edital nº 06, de 02
de março de 2021, conforme a seguir explicitado:
1. No dia 27 de abril de 2021, na oportunidade em que foram abertas as inscrições
para o Concurso Público em destaque, na forma prevista no item 4.1 do Edital, o sistema
da Comissão Permanente de Concursos - COMPEC atravessou problemas de natureza
técnica, em razão dos quais eventualmente foram gerados boletos com valor irrisório
de taxa de inscrição (correspondente a R$ 1,00), significativamente inferior àquele
explicitado no item 4.2.1 do instrumento convocatório (R$ 100,00).
2. Os problemas técnicos descritos persistiram entre as 10h e as 11h47 do dia
27/04/2021, horário oficial de Manaus, quando foram, então, corrigidos pela área
responsável.
3. Em razão do ocorrido, informa-se que todos os boletos emitidos no período
informado no item anterior deverão ser desconsiderados.
4. Assim, aos candidatos que hajam adotado procedimentos de inscrição no citado
período, e que obtiveram o boleto sob a evidente situação de erro, constando no
documento taxa de inscrição com valor irrisório e substancialmente inferior àquele
expresso no item 4.2.1 do Edital, comunica-se que será necessário desconsiderar o
procedimento anterior e realizar NOVA INSCRIÇÃO, nos termos das disposições
editalícias.

REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Manaus, 28 de abril
de 2021.

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

