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EDITAL Nº RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CRONOGRAMA 183-2019/2019

 

PROCESSO Nº 23106.036047/2019-47

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CRONOGRAMA  Nº 183/2018, 29 DE JULHO DE 2019. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO
CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR.

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/UnB torna pública a retificação do Edital de Resultado Provisório nº 183, de 15 de julho de 2019, publicado no site
www.concursos.unb.br , conforme indicado abaixo:

Onde se lê:  “2. Recomenda-se que o candidato se apresente no local designado para a realização das provas com antecedência do horário estabelecido portando
o documento de identidade original.

3. Será desclassificado do concurso o candidato que não comparecer no horário estabelecido ou sorteado para qualquer um dos eventos.

4. Considerando o caráter eliminatório da Prova Escrita de Conhecimentos, serão convocados para as demais etapas de provas os candidatos que atingirem o
percentual mínimo de 70% (setenta por cento) dos pontos estabelecidos, não considerando o seu peso.

5. Será objeto de edital, a ser divulgado no endereço eletrônico http://www.dgp.unb.br/concursos, o resultado Provisório da Prova Escrita de Conhecimentos e o
cronograma de convocação dos candidatos aprovados na 1ª fase para realização das demais etapas do Concurso Público com 10 (dez) dias úteis de antecedência,
no mínimo.”

 Leia-se:  “2. Recomenda-se que o candidato se apresente no local designado para a realização das provas com antecedência do horário estabelecido portando o
documento de identidade original.

3. Será desclassificado do concurso o candidato que não comparecer no horário estabelecido ou sorteado para qualquer um dos eventos.

4. Será objeto de edital, a ser divulgado no endereço eletrônico http://www.concursos.unb.br , o Resultado Provisório das Provas de Conhecimentos.”

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital.

                                                                                                                    Carlos Vieira Mota

                                                                                                            Decano de Gestão de Pessoas
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Vieira Mota, Decano(a) do Decanato de Gestão de Pessoas, em 29/07/2019, às 11:11, 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 4156516 e o código CRC 0B3E1F25.

Referência: Processo nº 23106.036047/2019-47 SEI nº 4156516


