Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 072/2017 - PROPESP/CED/UFAM

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM) torna público, para
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO abaixo realizada no Edital de Nº
072/2017 - PROPESP/CED/UFAM, que regula o Processo Seletivo de Seleção para
ingresso no 1º Semestre de 2018 no curso de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em
Gestão Pública na modalidade (EaD).
I - Onde se lê:
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) e do Centro de Educação a Distância
(CED), torna público que estarão abertas, no período de 28/11 a 13/12 de 2017, as
inscrições do processo seletivo para o preenchimento de trezentas (300) vagas nos Cursos
de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública na Modalidade a Distância (EaD) a
ser oferecido nos Polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos Municípios de:
Coari /AM; Tefé/AM; Lábrea/AM; Itacoatiara /AM;Manacapuru/AM e Boa Vista/RR,
sendo 50 (cinquenta) vagas em cada Polo.
Leia-se:
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP) e do Centro de Educação a Distância
(CED), torna público que estarão abertas, no período de 28/11 a 20/12 de 2017, as
inscrições do processo seletivo para o preenchimento de trezentas e cinquenta (350)
vagas nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública na Modalidade a
Distância (EaD), sendo trezentas (300) vagas para o público em geral, a serem oferecidas
nos Polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB), sendo cinquenta (50) vagas em cada
Polo, nos Municípios de: Coari /AM; Tefé/AM; Lábrea/AM; Itacoatiara/AM;
Manacapuru/AM e Boa Vista/RR, e cinquenta (50) vagas suplementares para servidores
técnico-administrativos em educação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
distribuídas nos municípios de Coari/AM; Itacoatiara/AM e Manaus/AM.

II - Onde se lê:
3.2 O Formulário de inscrição estará disponível em http://ced.ufam.edu.br/inscricoes.html
até o dia 13/12/2017 as 17 horas (horário de Manaus);

Leia-se:
3.2 O Formulário de inscrição estará disponível em http://ced.ufam.edu.br/inscricoes.html
até o dia 20/12/2017 as 17 horas (horário de Manaus). Os Técnicos Administrativos em
Educação (TAE) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) devem encaminhar o
Contracheque (contendo o local de exercício de suas atividades - Unidade de Origem) e
o R.G. em formato eletrônico, para o e-mail cedpos@ufam.edu.br;
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III – Onde se lê:
ANEXO II
Cronograma de atividades do Processo Seletivo – objeto do Edital nº
072/2017PROPESP/CED/UFAM, de 13/11/2017
7

8

9

INSCRIÇÃO no Processo Seletivo Edital n° 001/2017 – preenchimento da
Formulário
de
Inscrição
disponibilizada
em
http://ced.ufam.edu.br/inscricoes.html , até as 17:00 horas (horário de Manaus)
Solicitação de Condição Especial, pessoa com deficiência (PcD), para
realização de prova objetiva – requerimento disponível no endereço
eletrônico http://ced.ufam.edu.br/inscricoes.html com envio da documentação
para o e-mail cedpos@ufam.edu.br.
Solicitação de Atendimento Específico para inclusão de Nome Social, com envio
de e-mail para cedpos@ufam.edu.br

28/11 a
13/12/2017
14 a
21/12/2017
14 a
21/12/2017

Leia-se:
ANEXO II
Cronograma de atividades do Processo Seletivo – objeto do Edital nº
072/2017PROPESP/CED/UFAM, de 13/11/2017
7

8

9

INSCRIÇÃO no Processo Seletivo Edital n° 001/2017 – preenchimento da
Formulário
de
Inscrição
disponibilizada
em
http://ced.ufam.edu.br/inscricoes.html , até as 17:00 horas (horário de Manaus)
Solicitação de Condição Especial, pessoa com deficiência (PcD), para
realização de prova objetiva – requerimento disponível no endereço
eletrônico http://ced.ufam.edu.br/inscricoes.html com envio da documentação
para o e-mail cedpos@ufam.edu.br.
Solicitação de Atendimento Específico para inclusão de Nome Social, com envio
de e-mail para cedpos@ufam.edu.br

28/11 a
20/12/2017
14 a
23/12/2017
14 a
23/12/2017

IV - MANTER as demais condições previstas no Edital de Nº 072/2017 PROPESP/CED/UFAM.

Manaus, 13 de dezembro de 2017.

Profa. Dra. Selma Suely Baçal de Oliveira
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(Nota: O original desta retificação assinado pela Pró-Reitora
encontra-se à disposição dos interessados no arquivo da
PROPESP)
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