
27/07/2021 SEI/UFAM - 0623264 - Anexo

https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=707832&infra_siste… 1/2

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal do Amazonas 
Coordenação de Recrutamento e Seleção

 

COMUNICADO

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, por meio do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da
PROGESP informa que devido ao problema iden�ficado na plataforma La�es que impossibilita o acesso
ao link do currículo e visando não prejudicar a candidatura dos professores devido a problemas externos,
re�ramos, excepcionalmente, a obrigatoriedade de preenchimento do campo “Currículo La�es” presente
no formulário de Inscrição no Processo Sele�vo do edital nº 015/2021.

Ressaltamos que o envio do Curriculum Vitae, preenchido preferencialmente na Plataforma La�es
(www.cnpq.br), contendo a relação dos �tulos do candidato, acompanhado dos documentos, diplomas,
cer�ficados e correlatos citados no referido curriculum con�nua sendo necessário na etapa da Prova de
Títulos, conforme estabelecido no edital de condições gerais nº 005/2021.

As inscrições podem ser realizadas normalmente através do link:
h�ps://concursoselecaodocente.ufam.edu.br/home/login até o dia 29/07/2021, conforme anexo II
presente no edital nº 15/2021.

 

Mais informações: crs@ufam.edu.br

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Mayara Sampaio Miki, Coordenadora, em 27/07/2021, às
11:07, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Kemely Lopes da Silva, Administrador, em 27/07/2021, às
11:07, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Tereza Cris�na Borges Pinho Pinheiro, Pró-Reitor em
exercício, em 27/07/2021, às 13:38, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0623264 e
o código CRC 7FFDFB78.

 

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur Virgílio
Filho, Prédio Administra�vo da Reitoria (Térreo), Setor Norte - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 1487 
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CEP 69080-900, Manaus/AM, crs@ufam.edu.br 

Referência: Processo nº 23105.025012/2021-15 SEI nº 0623264


