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EDITAL Nº RETIFICAÇÃO - EDITAL 018/2019/2019

 

PROCESSO Nº 23106.144507/2018-29

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA N. 018, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019

 

                A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna pública a re�ficação do Edital de Abertura
de Concurso Público nº 018, datado de 08/02/2019, publicado no site do Decanato de Gestão de Pessoas –
UnB (h�p://concursos.unb.br/index.php/2019/1257-edital-de-abertura-n-018-2019) em 11 de fevereiro
de 2019, conforme descrito abaixo:
 

ONDE SE LÊ: 

7.6 As solicitações de isenção deferidas e indeferidas serão divulgadas no sítio
https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos), a partir do dia XX/XX/2018.

(...)

7.7 O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida poderá efetuar o pagamento, em conformidade
com o prazo ordinário, até o dia XX/XX/2018.

(...)

8.5.1 No dia xx/xx/2018 será divulgada a relação definitiva de inscritos, podendo o candidato acessá-la por
meio dos sítios https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos) e http://www.concursos.unb.br/
(Menu Docentes).

(...)

10.1.2 A Prova Escrita de Conhecimentos terá peso dois no cálculo da Nota Final das Provas de Caráter
Eliminatório (NFPCE).

(...)

10.2.2 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos terá peso dois no cálculo da Nota Final das Provas de
Caráter Eliminatório.

(...)

10.3.1.1 A Prova Didática terá peso unitário no cálculo da Nota Final das Provas de Caráter Eliminatório.

 

LEIA-SE: 

7.6 As solicitações de isenção deferidas e indeferidas serão divulgadas no sítio
https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos), a partir do dia 27/02/2019.

(...)

http://concursos.unb.br/index.php/portal-docentes/selecao-simplificada
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7.7 O candidato cuja solicitação de isenção for indeferida poderá efetuar o pagamento, em conformidade
com o prazo ordinário, até o dia 29/03/2019.

(...)

8.5.1 No dia 15/04/2019 será divulgada a relação definitiva de inscritos, podendo o candidato acessá-la por
meio dos sítios https://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos) e http://www.concursos.unb.br/
(Menu Docentes).

(...)

10.1.2 A Prova Escrita de Conhecimentos terá peso unitário no cálculo da Nota Final do Concurso (NFC).

(...)

10.2.2 A Prova Oral para a Defesa de Conhecimentos terá peso dois no cálculo da Nota Final do Concurso
(NFC).

(...)

10.3.1.1 A Prova Didática terá peso unitário no cálculo da Nota Final do Concurso (NFC).

 

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 15/02/2019, às 22:50, 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 3508302 e
o código CRC 7D24B155.

 
Referência: Processo nº 23106.144507/2018-29 SEI nº 3508302


