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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

GABINETE DA REITORIA 
 

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 08/2015 
 
A Reitora da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, no uso de suas atribuições legais, e em 

conformidade com a Lei n. 8.112/1990, Lei n° 12.772/2012, Lei no 12.990/2014, Decreto n. 6.944/2009, 

Decreto no 3298/1999 e Portaria do MEC no 1.181/2012, e considerando o período de greve iniciado em 

28/05/2015, torna público a retificação do cronograma do edital, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

2.5 As inscrições para o Concurso deverão ser realizadas via Internet, no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, a partir das 09h30min do dia 22 de maio de 2015 até às 23h59min do dia 01 de 
junho de 2015, observando o horário local de Macapá. 

 

Leia-se: 

2.5 As inscrições para o Concurso deverão ser realizadas via Internet, no endereço eletrônico 

www.unifap.br/depsec, a partir das 09h30min do dia 22 de maio de 2015 até às 23h59min do dia 21 de 
junho de 2015, observando o horário local de Macapá. 

 

 

Onde se lê: 

2.11 Para realizar o pagamento, o candidato deverá, após ter preenchido o formulário de solicitação de 

inscrição online, gerar e imprimir o boleto bancário e pagá-lo até o dia 01 de junho de 2015. 
 

Leia-se: 

2.11 Para realizar o pagamento, o candidato deverá, após ter preenchido o formulário de solicitação de 

inscrição online, gerar e imprimir o boleto bancário e pagá-lo até o dia 22 de junho de 2015. 
 

 

Onde se lê: 

2.13 A Inscrição será considerada válida após a confirmação do pagamento do boleto pelas agências 

bancárias responsáveis pelo recolhimento. A relação de candidatos inscritos será divulgada no endereço 
eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir do dia 08 de junho de 2015. 
 

Leia-se: 

2.13 A Inscrição será considerada válida após a confirmação do pagamento do boleto pelas agências 

bancárias responsáveis pelo recolhimento. A relação de candidatos inscritos será divulgada no endereço 
eletrônico www.unifap.br/depsec, a partir do dia 29 de junho de 2015. 
 

 

Onde se lê: 

8.1.1 O cronograma da aplicação da prova escrita, bem como do sorteio do tema da prova escrita será 

publicado até o dia 15/06/2015. 

8.1.1.1 O período provável para a realização da prova escrita será de 20/06/2015 a 22/06/2015. 

8.1.2 O cronograma de aplicação da prova didática será publicado até o dia 26/06/2015. 

8.1.3 O cronograma da entrega de títulos será publicado entre os dias 29/06/2015 e 02/07/2015. 

8.2 A realização das provas poderá ser estendida por mais dias e o cronograma ajustado em datas diferentes 

das acima referidas, conforme necessidade ou número de candidatos inscritos para cada vaga ou conforme 

número de aprovados para a prova didática. 

 
Leia-se: 

8.1.1 O cronograma da aplicação da prova escrita, bem como do sorteio do tema da prova escrita será 

publicado até o dia 17/07/2015. 

8.1.1.1 O período provável para a realização da prova escrita será de 26/07/2015 a 31/07/2015. 
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8.1.2 O cronograma de aplicação da prova didática e o cronograma da entrega de títulos serão publicados até 

o dia 10/08/2015. 

8.2 A realização das provas poderá ser estendida por mais dias e o cronograma ajustado em datas diferentes 

das acima referidas, conforme necessidade ou número de candidatos inscritos para cada vaga ou conforme 

número de aprovados para a prova didática. 

 
 

 
Macapá, 29 de maio de 2015. 

Profª Drª Eliane Superti 
Reitora da Universidade Federal do Amapá 


