
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
GABINETE DO REITOR

EDITAL N. 015/2011-REITORIA DA UNIFAP

RETIFICAÇÃO

O Reitor da Universidade Federal do Amapá, UNIFAP, no uso de suas atribuições legais, torna público, para  
conhecimento dos interessados, a retificação ao Edital n. 015/2011 que rege o processo seletivo simplificado de provas 
e títulos, destinado a selecionar candidatos para o provimento de cargo de Professor Substituto da UNIFAP, conforme 
segue:

Onde se lê: 

“2.1 O período de inscrições será de 24 a 26 de agosto de 2011.”

Leia-se:

“2.1 O período de inscrições será de 29 de agosto a 02 de setembro 2011.”

Onde se lê: 

“3.18 A partir do dia 29 de agosto de 2011 será publicada a relação das inscrições deferidas no endereço eletrônico 
www.unifap.br.”

Leia-se:

“3.18 A partir do dia 05 de setembro de 2011 será publicada a relação das inscrições deferidas no endereço eletrônico 
www.unifap.br.”

Onde se lê: 

“4.2  A  isenção  supramencionada  deverá  ser  solicitada  mediante  o  preenchimento  e  entrega  do  formulário  de 
requerimento de isenção de taxa de inscrição contido no Anexo VI deste Edital, no ato da inscrição, no dia 24 de agosto  
de 2011, juntamente com os documentos listados no item 3.1 deste Edital, com a prestação das seguintes informações e 
entrega dos seguintes documentos em duas vias (o original e uma cópia):”

Leia-se:

“4.2  A  isenção  supramencionada  deverá  ser  solicitada  mediante  o  preenchimento  e  entrega  do  formulário  de 
requerimento de isenção de taxa de inscrição contido no Anexo VI deste Edital, no ato da inscrição, no dia 29 de agosto  
de 2011, juntamente com os documentos listados no item 3.1 deste Edital, com a prestação das seguintes informações e 
entrega dos seguintes documentos em duas vias (o original e uma cópia):”

Onde se lê: 

“4.6 O deferimento de isenção da taxa de inscrição será divulgado através de lista publicada no endereço eletrônico 
www.unifap.br, a partir do dia 25 de agosto de 2011.”

Leia-se:

“4.6 O deferimento de isenção da taxa de inscrição será divulgado através de lista publicada no endereço eletrônico 
www.unifap.br, a partir do dia 30 de agosto de 2011.”

Onde se lê:

“8.1.1 Sorteio do tema para a prova didática: 09 de setembro de 2011, às 8h00min, no Ginásio de Esportes da UNIFAP.
8.1.2 Realização da prova didática: 10 de setembro de 2011.
8.1.3 Entrega dos documentos comprobatórios para a prova de títulos (apenas para os candidatos classificados na prova 
didática): 10 de setembro de 2011, logo após a divulgação do resultado da prova didática.
8.1.5 Divulgação do resultado da prova de títulos: 12 de setembro de 2011.
8.1.5 Divulgação do resultado final: a partir de 12 de setembro de 2011.

http://www.unifap.br/
http://www.unifap.br/


8.2 As informações sobre horários e locais de realização das etapas do Processo Seletivo serão divulgadas no endereço 
eletrônico www.unifap.br a partir do dia 05 de setembro de 2011.”

Leia-se:

“8.1.1 Sorteio do tema para a prova didática: 16 de setembro de 2011, às 8h00min, no Ginásio de Esportes da UNIFAP.
8.1.2 Realização da prova didática: 17 de setembro de 2011.
8.1.3 Entrega dos documentos comprobatórios para a prova de títulos (apenas para os candidatos classificados na prova 
didática): 17 de setembro de 2011, logo após a divulgação do resultado da prova didática.
8.1.5 Divulgação do resultado da prova de títulos: 19 de setembro de 2011.
8.1.6 Divulgação do resultado final: a partir de 20 de setembro de 2011.
8.2 As informações sobre horários e locais de realização das etapas do Processo Seletivo serão divulgadas no endereço 
eletrônico www.unifap.br a partir do dia 09 de setembro de 2011.”

Macapá, 26 de agosto de 2011.

Prof. Dr. José Carlos Tavares Carvalho
Reitor da Universidade Federal do Amapá


