
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL Nº 59, 08 DE MAIO DE 2019

A Comissão responsável pelo Processo Seletivo Simplificado de Professor Substituto
na  área  de Língua Portuguesa/Espanhola  para  o  Campus  Uruçuca,  instituída  pela
portaria Nº 23/2019, estabelece a retificação nº 01 do Edital nº 59/2019, nos termos
descritos abaixo mantendo inalterado os demais itens do Edital.

Onde se lê: 
3.2.7  No dia  14 de junho de 2019, às 08h30 (oito horas e trinta minutos) todos os
candidatos deverão comparecer no Auditório do referido Campus, com meia hora de
antecedência  para  entrega  e  autenticação  de  documentos  para  Prova  de  Títulos;
sorteio  da  ordem  de  apresentação  e  sorteio  do  ponto  da  prova  de  Desempenho
Didático, munidos de documento oficial de identificação com foto.

Leia-se:
3.2.7  No dia  10 de junho de 2019, às 08h30 (oito horas e trinta minutos) todos os
candidatos deverão comparecer no Auditório do referido Campus, com meia hora de
antecedência  para  entrega  e  autenticação  de  documentos  para  Prova  de  Títulos;
sorteio  da  ordem  de  apresentação  e  sorteio  do  ponto  da  prova  de  Desempenho
Didático, munidos de documento oficial de identificação com foto.

Onde se lê: 
3.3.2 Os Títulos deverão ser entregues no dia 14 de junho de 2019, conforme item 4
deste Edital.

Leia-se:
3.3.2 Os Títulos deverão ser entregues no dia 10 de junho de 2019, conforme item 4
deste Edital.

Onde se lê: 
4.1. O  candidato  poderá  apresentar  documentos  originais  para  análise  e
autenticação das cópias pela Comissão do Processo Seletivo no  dia 14 de junho
de 2019, ou apresentá-los autenticados.



Leia-se:
4.1. O  candidato  poderá  apresentar  documentos  originais  para  análise  e
autenticação das cópias pela Comissão do Processo Seletivo no dia 10 de junho
de 2019, ou apresentá-los autenticados.

Uruçuca, 13 de maio de 2019.
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