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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

EDITAL DE ABERTURA Nº. 60/2015, de 28 de agosto de 2015. 
 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS torna pública, para 

conhecimento dos interessados, a PRIMEIRA RETIFICAÇÃO ao Edital nº 60, de 28 de 

agosto de 2015, que trata de processo seletivo simplificado destinado à contratação de 

PROFESSORES VISITANTES, brasileiros ou estrangeiros, para atuarem em 

Programas de Pós-Graduação vinculados à Universidade Federal do Amazonas, nos 

seguintes termos: 

 

I – Onde se lê: 

 

1. DAS VAGAS:  

 

Leia-se corretamente: 

 

1. DAS VAGAS:  

 

 

II – Exclusivamente para a área de conhecimento objeto da presente retificação, fica 

prorrogado o período para inscrições até o dia 08/10/2015. A documentação necessária à 

efetivação da inscrição e os locais de inscrição devem ser consultados no Edital de 

abertura. 

 

III – Serão aceitas inscrições encaminhadas por SEDEX ou qualquer outro serviço de 

Programa 
Área de 

conhecimento 

Número 

de Vagas 
Requisito Mínimo 

Programa de Pós-

Graduação em Sociedade 

e Cultura na Amazônia 

Letras/ Artes/ 

Sociologia/ História/ 

Geografia/ 

Antropologia/ 

Comunicação.  

01 

Doutorado em qualquer 

das seguintes áreas: 

Letras/ Artes/ 

Sociologia/ História/ 

Geografia/ 

Antropologia/ 

Comunicação. 

Programa 
Área de 

conhecimento 

Número 

de Vagas 
Requisito Mínimo 

Programa de Pós-

Graduação em Sociedade 

e Cultura na Amazônia 

Letras/ Artes/ 

Sociologia/ História/ 

Geografia/ 

Antropologia/ 

Comunicação/ 

Educação/ Filosofia.  

01 

Doutorado em qualquer 

das seguintes áreas: 

Letras/ Artes/ 

Sociologia/ História/ 

Geografia/ 

Antropologia/ 

Comunicação/ 

Educação/ Filosofia. 



entrega rápida disponível na localidade do candidato, desde que o pagamento da taxa de 

inscrição e a data da postagem tenham sido comprovadamente efetuados até o dia 

08/10/2015, e enviadas exclusivamente para o endereço do Programa de Pós-Graduação 

em Sociedade e Cultura na Amazônia (item 2 do Edital de abertura).  

 

IV – Exclusivamente para a área de conhecimento objeto da presente retificação, fica 

estabelecida como nova data de vencimento para emissão da GRU (item 4 do Edital de 

abertura) o dia 08/10/2015. 

 

V – O candidato interessado poderá solicitar isenção do pagamento do valor da 

inscrição, nos termos do item 5 do Edital de abertura, no período de 23 a 28/09/2015. O 

resultado dos pedidos de isenção será divulgado na data de 30/09/2015. 

 

VI – O Edital de abertura, seus anexos e a presente retificação estão disponíveis para 

consulta através do link http://procomun.ufam.edu.br/concursos, clicando no banner 

PROCESSO SELETIVO.  

 

VII – Os demais itens do Edital de abertura permanecem inalterados.  

 

 
Manaus, 22 de setembro de 2015. 

 
 
 

Prof. Dra. MÁRCIA PERALES MENDES SILVA 

Presidente do Conselho Diretor da Fundação Universidade do Amazonas 

e Reitora da Universidade Federal do Amazonas 

 

http://procomun.ufam.edu.br/concursos

