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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 15, DE 02 de outubro DE 2013 

 

O Reitor da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei 

nº 8.112, de 11/12/1990, a Lei nº 11.091, de 12/01/2005, o Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, a Portaria Interministerial 

n. 440, de 17/10/2011, o Processo Administrativo UNIFAP nº 23125.002786/2013-11, bem como mediante as 

condições estabelecidas neste edital, torna pública a retificação do Edital 15/2013-UNIFAP, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

 
 
Onde se lê: 
2.1.18 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, a partir do dia 02 de dezembro de 2013. 
 

Leia-se: 
2.1.18 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, a partir do dia 09 de dezembro de 2013. 
 
 
Onde se lê: 
2.3.1 Os candidatos deverão imprimir o comprovante indicativo do local de prova, que estará disponível no endereço 

eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir de 04 de dezembro de 2013, sendo de responsabilidade exclusiva do 

candidato a obtenção desse documento. 
 

Leia-se: 
2.3.1 Os candidatos deverão imprimir o comprovante indicativo do local de prova, que estará disponível no endereço 

eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir de 11 de dezembro de 2013, sendo de responsabilidade exclusiva do 

candidato a obtenção desse documento. 

 
 
Onde se lê: 
2.3.3 Caso o comprovante indicativo do local de prova não esteja disponível na data estabelecida no item 2.3.1, o 

candidato deverá comparecer ao DEPSEC no dia 06 de dezembro de 2013, das 08h30min às 11h30min ou das 

14h30min às 17h30min, munido do comprovante de inscrição, comprovante de pagamento e documento de identidade 

para solicitar as devidas retificações. 
 

Leia-se: 
2.3.3 Caso o comprovante indicativo do local de prova não esteja disponível na data estabelecida no item 2.3.1, o 

candidato deverá comparecer ao DEPSEC no dia 13 de dezembro de 2013, das 08h30min às 11h30min ou das 

14h30min às 17h30min, munido do comprovante de inscrição, comprovante de pagamento e documento de identidade 

para solicitar as devidas retificações. 

 
 
Onde se lê: 
4.7 A prova será aplicada nos municípios de Macapá e Santana, de acordo com a escolha do candidato no ato da 

inscrição, para todos os cargos, no dia 08 de dezembro de 2013, com início às 08 horas, tendo a duração de 04 horas. 
 

Leia-se: 
4.7 A prova será aplicada nos municípios de Macapá e Santana, de acordo com a escolha do candidato no ato da 

inscrição, para todos os cargos, no dia 15 de dezembro de 2013, com início às 08 horas, tendo a duração de 04 horas. 

 

 

Onde se lê: 
5.22 O gabarito oficial da prova será divulgado no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir do dia 18 de 
dezembro de 2013. 
 

Leia-se: 
5.22 O gabarito oficial da prova será divulgado no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir do dia 10 de 
janeiro de 2014. 
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Onde se lê: 
6.3.2 O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec, até 31 de dezembro de 2013, 
exceto para o cargo de tradutor  e intérprete, que constará de uma segunda fase conforme item 4.4 que terá seu 
resultado final divulgado, em cronograma específico, a ser divulgado em tempo oportuno. 
 

Leia-se: 
6.3.2 O resultado final será divulgado no endereço eletrônico www.unifap.br/depsec, até 20 de janeiro de 2014, exceto 
para o cargo de tradutor e intérprete, que constará de uma segunda fase conforme item 4.4 que terá seu 
resultado final divulgado, em cronograma específico, a ser divulgado em tempo oportuno. 
 

 
Onde se lê: 
6.7 O Edital de Homologação será publicado no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, até 20 de janeiro de 2014, exceto para o cargo de tradutor e intérprete, que constará de 
uma segunda fase conforme item 4.4 que terá seu resultado final divulgado, em cronograma específico, a ser 
divulgado em tempo oportuno. 
 

Leia-se: 
6.7 O Edital de Homologação será publicado no Diário Oficial da União e no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, até 29 de janeiro de 2014, exceto para o cargo de tradutor e intérprete, que constará de 
uma segunda fase conforme item 4.4 que terá seu resultado final divulgado, em cronograma específico, a ser 
divulgado em tempo oportuno. 
 

Macapá, 27 de novembro de 2013. 

 

 

José Carlos Tavares Carvalho 

Reitor da Universidade Federal do Amapá 


