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EDITAL Nº 208/2018 - RETIFICAÇÃO/2018

PROCESSO Nº 23106.135029/2018-66
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 202/2018 – FUB, 06 DE DEZEMBRO DE 2018 CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna pública a retificação do Edital nº 202, de 04
de dezembro de 2018, publicado no site do Decanato de Gestão de Pessoas – UnB
(http://www.concursos.unb.br/index.php/efetivos-2018/1199-edital-de-abertura-n-202-2018) em 06 de
dezembro de 2018, conforme descrito abaixo:
Onde se lê:
4.5.12 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido, conforme o subitem 4.5.9, deverão
acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb e imprimir a GRU Cobrança,
por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 25 de janeiro de 2019, conforme
procedimentos descritos neste Edital.
(...)
EVENTO

DATA

Período de Inscrição e Período de Solicitação de Isenção de
Inscrição

10/12/2018
a
11/01/2019

Divulgação da relação dos candidatos que tiveram o pedido de
18/01/2019
isenção deferido
CRONOGRAMA DO
EVENTO

22/01/2019
Período para contestar o indeferimento do pedido de isenção a
22/01/2019
Divulgação do resultado da contestação

29/01/2019

Data limite para o pagamento da taxa de inscrição

01/02/2019

Leia-se:
https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3720957&infra_sistema=…
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4.5.12 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido, conforme o subitem 4.5.9, deverão
acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb e imprimir a GRU Cobrança,
por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 01 de fevereiro de 2019, conforme
procedimentos descritos neste Edital.
(...)
EVENTO

DATA

Período de Inscrição e Período de Solicitação de Isenção de
Inscrição

10/12/2018
a
11/01/2019

Divulgação da relação dos candidatos que tiveram o pedido de
18/01/2019
isenção deferido
CRONOGRAMA DO
EVENTO

21/01/2019
Período para contestar o indeferimento do pedido de isenção a
22/01/2019
Divulgação do resultado da contestação

29/01/2019

Data limite para o pagamento da taxa de inscrição

01/02/2019

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital.

Carlos Vieira Mota
Decano de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de
Pessoas, em 06/12/2018, às 16:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 3300028 e
o código CRC 7108DB75.
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