FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
A Fundação Universidade do Amazonas torna público, para conhecimento dos interessados, a retificação ao Edital nº 8 , de 13 de
m a r ç o de 2013, referente ao CONCURSO PÚBLICO destinado ao preenchimento de cargos na carreira do MAGISTÉRIO
SUPERIOR para Professor Auxiliar MS-A, publicado no Diário Oficial da União no dia 15/3/2013, conforme segue:
Retificar na publicação do DOU nº 54, de 20/03/2013, seção 3, pág. 31 e 32.
Onde se lê:
(3) Além dos Requisitos Mínimos o candidato deverá ter o seguinte Perfil: Profissional com interesse e afinidade para a docência e
desenvolvimento de projetos de pesquisa na área do concurso, disposição para a orientação de estudantes e desenvolvimento ou integração
atividades de extensão no Departamento de lotação ou em outro local de interesse da instituição.
(4) A prova será realizada no município de Campinas(SP), nas dependências da Faculdade de Engenharia de Alimentos(FEA) da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) – localizada na Rua Monteiro Lobato, 80 – Cidade Universitária – Campinas-SP.
(*) Uma vaga com reserva para Pessoa com Deficiência.

LEIA-SE:
(1) Além dos Requisitos Mínimos o candidato deverá ter o seguinte Perfil: Profissional com interesse e afinidade para a docência e
desenvolvimento de projetos de pesquisa na área do concurso, disposição para a orientação de estudantes e desenvolvimento ou integração
atividades de extensão no Departamento de lotação ou em outro local de interesse da instituição.
(2) A prova será realizada no município de Campinas(SP), nas dependências da Faculdade de Engenharia de Alimentos(FEA) da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) – localizada na Rua Monteiro Lobato, 80 – Cidade Universitária – Campinas-SP.
(*) Uma vaga com reserva para Pessoa com Deficiência.

Manaus, 26 de março de 2013

LUIZ FREDERICO MENDES DOS REIS ARRUDA
Pró-Reitor de Extensão e interiorização, no exercício do cargo de Reitor

