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AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 03, DE 17 DE MARÇO DE 2022, REFERENTE AO EDITAL 
N° 04/2022-GR, PUBLICADO EM 25/01/2022. 
 
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna pública, para conhecimento dos 
interessados, a RETIFICAÇÃO referente ao Edital nº 4, de 25 de janeiro de 2022, publicado no DOU 
em 26 de janeiro de 2022, que trata da abertura de CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento 
de vagas do cargo TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO “D” no âmbito 
da Universidade Federal do Amazonas, conforme a seguir: 
 
I - RETIFICAR – Período de Inscrição Concurso Público destinado ao provimento de vagas do cargo 
Técnico Administrativo em Educação - Classificação “D” Nível Médio – (NM), o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação. 
 

Onde se lê: 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1  Os formulários de inscrição serão preenchidos somente via Internet, no endereço eletrônico 

https://compec.ufam.edu.br a partir 10h do dia 24/02/2022 até às 17h do dia 16/03/2022 O candidato deverá 

preencher o Formulário de Inscrição, informando os dados pessoais no sistema de inscrições da COMPEC, criar 

uma senha de acesso e preencher a ficha de inscrição eletrônica, emitir o boleto bancário,  efetuar o pagamento até 

o dia 17/03/2022.  

4.2  Observando o horário bancário. Além de acompanhar pela Internet a confirmação bancária, após a efetivação 

do pagamento. 
.................. 

 
Leia-se: 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
5.1 Os formulários de inscrição serão preenchidos somente via Internet, no endereço eletrônico 
https://compec.ufam.edu.br/ a partir 10h do dia 25/02/2022 até às 17h do dia 24/03/2022. O 
candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição, informando os dados pessoais no sistema de 
inscrições da COMPEC, criar uma senha de acesso e preencher a ficha de inscrição eletrônica, emitir o 
boleto bancário, efetuar o pagamento até o dia 25/03/2022.  
5.2 Observando o horário bancário. Além de acompanhar pela Internet a confirmação bancária, após 
a efetivação do pagamento. 
 
II - RETIFICAR – O Anexo III do Edital nº. 04/2022-GR de 26 de janeiro de 2022 (Cronograma de 
Atividades) destinado ao Concurso Público para Provimento dos Cargos de Servidores Técnico-
Administrativos em  Educação, Nível de Classificação D - Nível Médio (NM), o qual passa a vigorar com 
a seguinte redação. 

https://compec.ufam.edu.br/
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Onde se lê: 
ANEXO III CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. 

 

ATIVIDADES DATA 

1. Publicação do Edital nº. 04/2022-GR 26/01/2022 

2. Período para solicitação do pedido de Isenção da Taxa de Inscrição preenchimento do 
formulário de Solicitação de Isenção no endereço eletrônico: https://compec.ufam.edu.br/. 

A partir das 10h do 
dia   02/02/2022, até 
às 17h do dia 
04/02/2022 

3. Resultado Preliminar da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, deferidos e 
indeferidos. 

 
09/02/2022 

4. Recurso contra o Resultado Preliminar do pedido de Isenção da Taxa de Inscrição, formulário 
está no site https://compec.ufam.edu.br/. 

A partir das 10h 
do dia 10/02/2022 
até às 17h do dia 
11/02/2022 

5. Resultado Definitivo da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, deferidos e 
indeferidos. 

 
15/02/2022 

6. Período de Inscrição – preenchimento da Ficha de Inscrição no site: 
https://compec.ufam.edu.br/ Podendo pagar até o dia 17/03/2022. 

A partir das 10h 
do dia 24/02/2022 
até às 17h do dia 
16/03/2022 

7. Período de inscrição para os candidatos que tiveram pedido de isenção deferido. 
Preenchimento da Ficha de Inscrição no site https://compec.ufam.edu.br/ na opção ISENTO. 

A partir das 10h 
do dia 24/02/2022 
até às 17h do dia 
16/03/2022 

8. Período para solicitação de desistência de concorrer as vagas reservadas para Negros - 
preenchimento do Requerimento disponível no site https://compec.ufam.edu.br/ e 
enviar para o e-mail: comvest_recursos@ufam.edu.br 

A partir das 10h 
do dia 24/02/2022 
até às 17h do dia 
16/03/2022 

9. Solicitação de Atendimento Especial: Pessoa com Deficiência (PcD), Lactante e do Grupo de 
Risco para realização da prova objetiva – preenchimento do formulário disponível no endereço 
eletrônico https://compec.ufam.edu.br/ e anexar eletronicamente a documentação solicitada 
(item 5). 

 
A partir das 10h 
do dia 24/02/2022 
até às 17h do dia 
16/03/2022 

10. Solicitação de Atendimento Específico para inclusão de Nome Social, deve ser solicitado 
via e-mail, para compec@ufam.edu.br no período de : 

A partir das 10h 
do dia 24/02/2022 
até às 17h do dia 
16/03/2022 

11. Resultado preliminar dos pedidos de solicitação de Atendimento Especial: Pessoa com 
Deficiência (PcD), Lactante e do Grupo de Risco 

 
21/03/2022 

 

12. Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar pedidos de solicitação 
de Atendimento Especial: Pessoa com Deficiência (PcD), Lactante e do Grupo de Risco - 
preenchimento do formulário disponível no endereço eletrônico https://compec.ufam.edu.br/ 

 
A partir das 10h do 
dia 22/03/2022 até 
às 17h do dia 
23/03/2022 

13. Divulgação do Resultado Definitivo dos pedidos de Atendimento Especial: Pessoa com 
Deficiência (PcD), lactante e do Grupo de Risco no endereço eletrônico 
https://compec.ufam.edu.br/ 

 
25/03/2022 

14. Homologação das inscrições 30/03/2022 

http://www.comvest.ufam.edu.br/
http://www.comvest.ufam.edu.br/
http://www.comvest.ufam.edu.br/
http://www.comvest.ufam.edu.br/
http://www.comvest.ufam.edu.br/
mailto:comvest_recursos@ufam.edu.br
mailto:comvest@ufam.edu.br
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Leia-se: 
ANEXO III CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. 

ATIVIDADES DATA 

1. Publicação do Edital nº. 04/2022-GR 26/01/2022 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. ... 

 
CONCLUÍDO 

6. Período de Inscrição – preenchimento da Ficha de Inscrição no site: 
https://compec.ufam.edu.br/ Podendo pagar até o dia 25/03/2022. 

A partir das 10h do dia 
24/02/2022 até às 17h do 
dia 24/03/2022. 

7. Período de inscrição para os candidatos que tiveram pedido de isenção deferido. 
Preenchimento da Ficha de Inscrição no site:   https://compec.ufam.edu.br/  

A partir das 10h do dia 
24/02/2022 até às 17h do 
dia 24/03/2022 

8. Período para solicitação de desistência de concorrer as vagas reservadas para Negros - 
preenchimento do Requerimento disponível no site: https://compec.ufam.edu.br/ e enviar 
para o e-mail: comvest_recursos@ufam.edu.br 

A partir das 10h do dia 
24/02/2022 até às 17h do 
dia 24/03/2022 

9. Solicitação de Atendimento Especial: Pessoa com Deficiência (PcD), Lactante e do 
Grupo de Risco para realização da prova objetiva – preenchimento do formulário 
disponível no endereço eletrônico https://compec.ufam.edu.br/ e anexar eletronicamente a 
documentação solicitada (item 5). 

A partir das 10h do dia 
24/02/2022 até às 17h do 
dia 24/03/2022 

10. Solicitação de Atendimento Específico para inclusão de Nome Social, deve ser 
solicitado via e-mail, para compec@ufam.edu.br no período de: 

A partir das 10h do dia 
24/02/2022 até às 17h do 
dia 24/03/2022 

11. Resultado preliminar dos pedidos de solicitação de Atendimento Especial: Pessoa com 
Deficiência (PcD), Lactante e do Grupo de Risco 

 
29/03/2022 

 
III – MANTER inalterados os demais itens do Edital. 

 

 
REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Manaus, 17 de março de 2022. 

 
SYLVIO MÁRIO PUGA FERREIRA  
Presidente do Conselho Diretor da FUA e  

Reitor da Universidade Federal do Amazonas 

12. Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar Pedidos de Solicitação de 
Atendimento Especial: Pessoa com Deficiência (PcD), Lactante e Grupo de Risco - 
Preenchimento do Formulário disponível no Endereço Eletrônico 
https://compec.ufam.edu.br/ 

A partir das 10h do dia 
30/03/2022 até às 17h do 
dia 31/03/2022 

13. Divulgação do Resultado Definitivo dos pedidos de Atendimento Especial: Pessoa 
com Deficiência (PcD), lactante e do Grupo de Risco no endereço eletrônico 
https://compec.ufam.edu.br/ 

 
04/04/2022 

14. Homologação das inscrições 07/04/2022 

http://www.comvest.ufam.edu.br/
http://www.comvest.ufam.edu.br/
http://www.comvest.ufam.edu.br/
mailto:comvest_recursos@ufam.edu.br
mailto:comvest@ufam.edu.br
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