
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA Nº 061/2016 
 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, tendo em vista as incorreções detectadas no Edital de Abertura nº 0 6 1 , de 

1 4  de outubro de 2016, publicado no DOU em 17/10/2016, retificado no DOU em 18/10/2016, que trata de processo seletivo 

simplificado para contratação de Professores Visitantes  Brasilei ros  ou Estrangeiros,  para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público, resolve: 

 

I – Retificar o item 10.2.1 do Edital, conforme segue: 

 

ONDE SE LÊ: 
 

10.2.1. Para os Professores Visitantes Estrangeiros aprovados, considerando-se que o Brasil não possui nenhum acordo de reconhecimento automático de 

diplomas, a revalidação dos diplomas expedidos no estrangeiro é indispensável quando de sua apresentação no ato da assinatura do contrato. O candidato 

estrangeiro deverá entregar ainda, no ato da assinatura do contrato, o diploma traduzido ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas – 

DDP/PROGESP/UFAM para que o mesmo seja enviado ao MTE por meio do Sistema de Gestão e Controle de Imigração - MIGRANTEWEB. 

 

LEIA-SE: 

 
10.2.1.    Professores Visitantes Estrangeiros aprovados deverão apresentar tradução juramentada do diploma de doutorado ao Departamento 

de Desenvolvimento de Pessoas – DDP/PROGESP/UFAM, no prazo máximo de 90 dias, contados a partir da data de publicação da Homologação 

do Resultado Final no DOU, para que a mesma componha a documentação a ser enviada ao MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, por meio 

do Sistema de Gestão e Controle de Imigração – MIGRANTEWEB, para análise do pedido de autorização de trabalho pela Coordenação-Geral 

de Imigração, estando a Autorização de Trabalho e posterior assinatura do contrato vinculada ao recebimento deste documento. 

 

10.2.2. No caso do Professor Visitante Estrangeiro ou Brasileiro não residente no Brasil, cujo título de Doutorado tenha sido obtido no 

exterior, a validação da titulação, exigida no Anexo I, será atestada pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação ofertante da vaga, 

prescindindo-se de processo de revalidação/reconhecimento do diploma no Brasil. 

 

 

 

Manaus, 08 de novembro de 2016. 

 
 

HEDINALDO NARCISO LIMA                                                                                                                                                                                  

Vice-Reitor, no exercício do cargo de Reitor. 


