
  

EDITAL Nº RETIFICAÇÃO DE ABERTURA/2019

 

PROCESSO Nº 23106.033181/2019-96

 

RETIFICAÇÃO DE EDITAIS DE ABERTURA

 

                A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB torna pública a re�ficação quanto ao cronograma da fase das inscrições dos Editais de Abertura de
Concurso Público nº 027 e nº 031 do ano de 2019 publicados no site do Decanato de Gestão de Pessoas – UnB (h�p://concursos.unb.br/index.php/2019),
conforme descrito abaixo:

 

ONDE SE LÊ: 

8 DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO

8.1 A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, a par�r do dia 25/02/2019 até às 23h59 do dia 29/03/2019, observando o horário local e os
seguintes procedimentos:

e) efetuar o pagamento da taxa, no valor correspondente ao cargo, no período de 11/02/2019 a 29/03/2019.

8.4 Na provável data de 15/04/2019, será disponibilizado nos síos hps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos) e hp://www.concursos.unb.br/
(Menu Docentes) a relação preliminar de inscritos.

8.5 O candidato cujo pagamento da taxa de inscrição não esver idenficado deverá entregar pessoalmente na Coordenadoria de Provimento Docente –
CPROV (Campus Universitário Darcy Ribeiro – Gleba A, Reitoria, Bloco A, 1 o andar – Cep 70910-900 Brasília/DF) ou enviar para o e-mail cprov@unb.br, no
período de 16/04/2019 a 17/04/2019, cópia do comprovante de pagamento e do boleto bancário (GRU), no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, para
que seja providenciada sua validação.

8.5.1 No dia 23/04/2019 será divulgada a relação defini�va de inscritos, podendo o candidato acessá-la por meio dos síos
hps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos) e hp://www.concursos.unb.br/ (Menu Docentes).

(...)

 
ANEXO IV

CRONOGRAMA RESUMIDO DO EVENTO
 
 

CRONOGRAMA DO
EVENTO

 
 
 

AÇÕES DATA

Período de Inscrição de 25/02/2019 a
29/03/2019

 Período de Solicitação de Isenção de Inscrição de 25/02/2019 a
08/03/2019

Divulgação da relação dos candidatos que �veram o pedido de isenção
deferido 13/03/2019

Período para contestar o indeferimento do pedido de isenção de 14/03/2019
a 15/03/2019

Divulgação do resultado da contestação 22/03/2019
Data limite para o pagamento da taxa de inscrição 05/04/2019

Divulgação da relação preliminar dos candidatos inscritos 15/04/2019

Período de contestação de indeferimento das inscrições de 16/04/2019 a
17/04/2019

Divulgação da relação defini�va dos candidatos inscritos 23/04/2019
 
 

 

LEIA-SE: 

8 DA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO

8.1 A inscrição será feita, exclusivamente, via internet, a par�r do dia 25/02/2019 até às 23h59 do dia 29/03/2019, observando o horário local e os
seguintes procedimentos:

e) efetuar o pagamento da taxa, no valor correspondente ao cargo, no período de 11/02/2019 a 07/04/2019.

8.4 Na provável data de 15/04/2019, será disponibilizado nos síos hps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos) e hp://www.concursos.unb.br/
(Menu Docentes) a relação preliminar de inscritos.

8.5 O candidato cujo pagamento da taxa de inscrição não es�ver iden�ficado deverá enviar para o e-mail cprov@unb.br, no período de 16/04/2019 a
17/04/2019, cópia do comprovante de pagamento e do boleto bancário (GRU), para que seja providenciada sua validação.

8.5.1 No dia 23/04/2019 será divulgada a relação defini�va de inscritos, podendo o candidato acessá-la por meio dos síos
hps://sig.unb.br/sigrh/public/home.jsf (Menu Concursos) e hp://www.concursos.unb.br/ (Menu Docentes).

(...)

 

http://concursos.unb.br/index.php/portal-docentes/selecao-simplificada


 

 

ANEXO IV
CRONOGRAMA RESUMIDO DO EVENTO

 

CRONOGRAMA DO
EVENTO

 
 
 

AÇÕES DATA

Período de Inscrição de 25/02/2019 a
29/03/2019

 Período de Solicitação de Isenção de Inscrição de 25/02/2019 a
08/03/2019

Divulgação da relação dos candidatos que �veram o pedido de isenção
deferido 13/03/2019

Período para contestar o indeferimento do pedido de isenção de 14/03/2019
a 15/03/2019

Divulgação do resultado da contestação 22/03/2019
Data limite para o pagamento da taxa de inscrição 07/04/2019

Divulgação da relação preliminar dos candidatos inscritos 15/04/2019

Período de contestação de indeferimento das inscrições de 16/04/2019 a
17/04/2019

Divulgação da relação defini�va dos candidatos inscritos 23/04/2019

 

 

 

 

Carlos Vieira Mota
Decano de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de Pessoas, em 29/03/2019, às 08:31, 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 3661488 e o código CRC D02597E3.

 
Referência: Processo nº 23106.033181/2019-96 SEI nº 3661488


