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NO: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA, NOS TERMOS DA
LEI Nº 5.343/2008, DECRETO Nº 43.876/2012, DECRETO Nº
43.007/2011, DA RESOLUÇÃO UERJ Nº 03/91, DO ATO EXECUTIVO Nº 45/REITORIA/93 E DO ATO EXECUTIVO Nº 021/REITORIA/2011.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

O DIRETOR DA FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
torna público aos interessados que, no período de 08/04/2015 a
16/04/2015, encontram-se abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 02 (duas) vagas para o
cargo de Professor Adjunto, com carga horária de 20 (vinte) h/s, na
Área de Métodos e Técnicas de Ensino: Língua Portuguesa e Literatura.
O horário de atendimento para as inscrições será das 14 às 18 horas,
de segunda à sexta-feira, no Departamento de Letras da Faculdade
de Formação de Professores, rua Dr. Francisco Portela, 1470, Patronato, São Gonçalo - RJ - Tel.: (21) 3705-2227, ramal 221, onde o
candidato receberá cópia do Edital Completo e demais informações.
Proc. nº E-26/007/1190/2015.

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO
SUPERIOR, PERFIL MÉDICO, ESPECIALIDADE VETERINÁRIO.

*Omitido no D.O. de 08/04/2015.
Id: 1816015

AVISO

A SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS informa que as
notas preliminares das provas objetiva e discursiva, estão divulgadas
no endereço eletrônico http://www.srh.uerj.br/concurso. Os candidatos
têm os dias 09 e 10/04/2015 para solicitar vista do cartão resposta da
prova objetiva e vista da prova discursiva e de 13 a 27/04/2015, para
realizar o pedido de recontagem de pontos da prova objetiva e interposição de recursos contra a nota da prova discursiva. Processo nº E26/007/7839/2013.
Id: 1816204

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
AVISO

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO
EDITAIS
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços ANTONIO CARLOS RABAÇAL,
CPF 075.893.738-50, para comparecer à sede deste Departamento,
situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126,
Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das 9:00 às
17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo UERJ nº
8057/2012 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços ANA PAULA JORGE PEREIRA
DOS SANTOS, CPF 095.000.827-30, para comparecer à sede deste
Departamento, situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº
524, sala T126, Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã,
das 9:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo nº E-26/007/13527/2013 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços LILIAN MARTINS RODRIGUES,
CPF 056.306.767-50, para comparecer à sede deste Departamento,
situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126,
Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das 9:00 às
17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo nº E26/007/8517/2013 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços FRANCISCA ADRIANA LEMOS RABELO, CPF 433.943.453-15, para comparecer à sede deste Departamento, situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126, Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das
9:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo
nº E-26/007/14590/2013 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços SAULO MIRANDA GUIM LEITE,
CPF 138.908.147-86, para comparecer à sede deste Departamento,
situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126,
Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das 9:00 às
17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo nº E26/007/8902/2013 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
MARTINS, CPF 043.864.804-80, para comparecer à sede deste Departamento, situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº
524, sala T126, Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã,
das 9:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo nº E-26/007/8894/2013 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços JULIANA AOKI CAVALCANTI
GUERLE, CPF 333.746.528-59, para comparecer à sede deste Departamento, situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524,
sala T126, Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das
9:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo
UERJ nº 16788/2012 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços ANDRESSA CRISTINA BEZERRA
TOME, CPF 152.508.897-19, para comparecer à sede deste Departamento, situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524,
sala T126, Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das
9:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo
UERJ nº 11066/2012 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços JOCIMAR FERREIRA COUTINHO,
CPF 014.475.017-13, para comparecer à sede deste Departamento,
situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126,
Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das 9:00 às
17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo UERJ nº
7245/2012 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO RODRIGUES, CPF 121.763.687-03, para comparecer à sede
deste Departamento, situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126, Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das 9:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado
ao Processo UERJ nº 6010/2012 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços DILSON DE JESUS DAMIÃO, CPF
079.125.427-52, para comparecer à sede deste Departamento, situada
nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126, Bloco
F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das 9:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo UERJ nº
5366/2012 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços EDUARDO NEGRI DE OLIVEIRA,
CPF 123.390.218-04, para comparecer à sede deste Departamento,
situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126,
Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das 9:00 às
17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo UERJ nº
1950/2012 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços MARCELO PERROTA RAYMUNDO,
CPF 065.675.498-23, para comparecer à sede deste Departamento,
situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126,
Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das 9:00 às
17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo nº E26/007/7768/2014 de seu interesse.
A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS NOTIFICA, pelo presente
EDITAL, a prestadora de serviços ANA MARIA ESTEVES DE SOUZA,
CPF 056.439.197-29, para comparecer à sede deste Departamento,
situada nesta Cidade, à Rua São Francisco Xavier, nº 524, sala T126,
Bloco F, Térreo, Pavilhão João Lyra Filho, Maracanã, das 9:00 às
17:00 horas, para tratar de assunto relacionado ao Processo nº E26/007/12600/2013 de seu interesse.
Id: 1816252

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO
SUPERIOR, PERFIL MÉDICO, ESPECIALIDADE VETERINÁRIO.
A SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS informa que as
notas preliminares das provas objetiva e discursiva, estão divulgadas
no endereço eletrônico http://www.srh.uerj.br/concurso. Os candidatos
têm os dias 09 e 10/04/2015 para solicitar vista do cartão resposta da
prova objetiva e vista da prova discursiva, e de 13 a 27/04/2015 para
realizar o pedido de recontagem de pontos da prova objetiva e interposição de recursos contra a nota da prova discursiva. Processo nº E26/007/7839/2013.
Id: 1816205

        
        



diante entrega do respectivo mandato, com firma reconhecida e apresentação de identidade do procurador.
1.6.1- O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador.
1.7- O candidato, após a inscrição, será notificado a apresentar a documentação citada abaixo (cópia e original), necessária para a avaliação da Prova de Título, descrita no item 2.2.
-Documento de identidade (cópia autenticada);
-Comprovante do título de Doutor em curso Stricto Sensu, juntamente
com tradução juramentada, se obtido no exterior (cópia autenticada);
-Curriculum vitae (09 vias);
-Memorial descritivo da carreira científica (09 vias);
-Documentos comprobatórios dos itens do Curriculum vitae (01 via).
1.8- A documentação será recebida pela competente Comissão Organizadora que a enviará ao respectivo Conselho de Centro, para análise de adequação de perfil, conforme estabelecido no item 1.1 e posterior encaminhamento à Comissão Examinadora, após homologação.
1.9- Para os casos de não expedição dos diplomas acima referidos
até o dia da apresentação da documentação, será aceita declaração,
a ser expedida pela administração dos órgãos realizadores dos respectivos cursos, comprovando expressamente, a conclusão, aprovação
e homologação do curso pela autoridade superior competente, bem
como se o diploma encontra-se em fase de expedição.
1.10- A aceitação de tal declaração, pela UENF, para a realização de
inscrição no concurso, terá efeito condicional e provisório, não dispensando a obrigatoriedade de apresentação do exigido diploma na data
da posse.

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

1.11- A não apresentação do diploma devidamente registrado ou homologado inabilitará o candidato ao provimento no cargo pela ausência de condição essencial à aquisição do direito.

AVISO

1.12- Em caso de apresentação de diplomas obtidos no exterior, os
mesmos deverão estar revalidados ou em processo de revalidação em
instituições credenciadas no País.

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO TÉCNICO UNIVERSITÁRIO
SUPERIOR, PERFIL MÉDICO, ESPECIALIDADE ONCOLOGISTA.
A SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS informa que as
notas preliminares das provas objetiva e discursiva estão divulgadas
no endereço eletrônico http://www.srh.uerj.br/concurso. Os candidatos
têm os dias 09 e 10/04/2015 para solicitar vista do cartão resposta da
prova objetiva e vista da prova discursiva, e de 13 a 27/04/2015 para
pedido de recontagem de pontos da prova objetiva e interposição de
recursos contra a nota da prova discursiva. Processo nº 3759/2012.
Id: 1816037

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO
EXTRATOS DE TERMOS DE CONVÊNIOS
INSTRUMENTO: Convênio nº G009/2015.
PARTES: Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF e a AM
Retífica de Motores LTDA.
OBJETO: Regular as relações entre as partes ora conveniadas, no
que tange a concessão de estágio para alunos regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela UENF.
PRAZO: 05 (cinco) anos a contar da data de assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 01.04.2015.
FUNDAMENTO: Processo nº E-26/009/588/2015.
INSTRUMENTO: Convênio nº G010/2015.
PARTES: Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF e a
Carrocerias União LTDA.
OBJETO: Regular as relações entre as partes ora conveniadas, no
que tange a concessão de estágio para alunos regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela UENF.
PRAZO: 05 (cinco) anos a contar da data de assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 01.04.2015.
FUNDAMENTO: Processo nº E-26/009/587/2015.
Id: 1816140

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO
EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR TITULAR
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO - UENF, no uso de suas atribuições e nos termos da Resolução nº 003/2001 do Conselho Universitário, torna pública as Instruções Específicas Reguladoras do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS para provimento de vagas na CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, na classe de PROFESSOR TITULAR, para o Centro de Ciências do Homem (CCH) e para o Centro
de Ciências e Tecnologias (CCT), da Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, conforme localidades e áreas definidas no Quadro (Anexo I), que é parte integrante deste. O regime
de trabalho será estatutário, de 40 (quarenta) horas semanais, em horário entre 07 às 22 horas a ser estabelecido pela Universidade, com
Tempo Integral e Dedicação Exclusiva.
1- DAS INSCRIÇÕES:
1.1- Poderão se inscrever como candidatos ao concurso, além dos
brasileiros, os estrangeiros com situação de permanência regular no
país, nos termos da legislação vigente, portadores de título de Doutor
stricto sensu ou equivalente, reconhecido pelo MEC, obtido em curso
nacional ou estrangeiro, na área de conhecimento do concurso, possuindo perfil condizente com a classe de concurso de Professor Titular (Faixa XVIII - Titular II), de acordo com a descrição dos perfis da
Carreira Docente da UENF conforme estabelece o item 3 do Anexo III
da Portaria Reitoria No 009, de 16/10/2008, publicada no DOERJ em
17/10/2008 (Anexo II).
1.2- A inscrição se procederá da seguinte maneira:
-Pagamento da taxa de inscrição e apresentação do recibo de recolhimento.
-Requerimento de inscrição (formulário próprio)
1.3- A taxa de inscrição, que não será restituída em hipótese alguma,
será no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e deverá ser recolhida em qualquer agência do BRADESCO, a favor da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, conta nº
0000302-6, agência nº 6898-5, em espécie.
1.4- O candidato poderá solicitar a isenção do pagamento da taxa de
inscrição, se for comprovadamente hipossuficiente de recursos financeiros, na forma da lei.
1.5- Os candidatos efetuarão suas inscrições por via postal, pessoalmente ou por procuração no protocolo da Reitoria da UENF, situada
na Av. Alberto Lamego nº 2.000, Prédio E-1, Térreo, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.013-602, Tel.: (22) 27486041, até 60 (sessenta) dias contados a partir da data da publicação
deste edital, de 2ª a 6ª feira, no horário das 14h às 17h.
As inscrições efetuadas por via postal devem ser procedidas da seguinte forma:
a) Baixar o formulário de inscrição constante na página da Gerência
de Recursos Humanos da UENF (www.uenf.br/Uenf/Pages/Reitoria/Dga/Grh/);

1.13- O candidato inscrito deverá ter pleno conhecimento das normas
que regem o concurso. O candidato assume a responsabilidade total
da ciência do conteúdo do edital e das respectivas normas.
1.14- Cabe ao Conselho de Centro em que a vaga estiver vinculada,
a decisão de homologação ou não da inscrição. Em caso de não homologação, o candidato poderá recorrer ao próprio Conselho de Centro ou ao Colegiado Acadêmico da UENF no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis após a publicação da decisão.
1.15- O candidato investido na carreira atuará lecionando disciplinas
definidas de acordo com o perfil do Laboratório em que o mesmo estiver vinculado, ou mesmo em áreas correlatas existentes em outras
unidades administrativas da Universidade. Em caso de conflito de interesse, as decisões finais acerca deste tópico serão tomadas pelo
Colegiado Acadêmico.
1.16- As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de
se inscreverem no presente concurso público para o emprego cujas
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, conforme quadro de vagas. Serão a elas reservadas 5% (cinco
por cento) das vagas oferecidas, quando couber. Se na apuração do
número de vagas asseguradas aos portadores de deficiência resultar
em número decimal igual ou maior do 0,5 (meio), adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior, se menor do que 0,5 (meio),
adotar-se-á o número inteiro imediatamente inferior.
1.17- Os candidatos concorrentes as vagas de deficientes deverão declarar essa condição ao se inscreverem, bem como apresentar laudo
médico que comprove que a deficiência apresentada é compatível
com as atribuições do emprego escolhido.
1.18- Os candidatos deverão declarar, no ato da inscrição, serem portadores de deficiência, especificando-a e submeterem-se, quando convocados, a Exame Médico Oficial, que terá decisão conclusiva sobre a
qualificação do candidato e o grau de deficiência capacitante para o
exercício do emprego a que concorre.
1.19- Os candidatos portadores de deficiência visual deverão, no ato
da inscrição, informar, no Requerimento de Inscrição, sua condição e
sua opção pelo método de realização das provas (ampliada ou ledor).
Os que não o fizerem não terão as provas preparadas, seja qual for o
motivo alegado.
1.20- O candidato amblíope poderá optar pela confecção da prova
ampliada, devendo juntar atestado médico comprobatório dessa situação.
1.21- O candidato portador de deficiência participa do Concurso em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere
a conteúdo, avaliação, duração, horário e local de aplicação da prova.
1.22- Na falta de candidatos portadores de deficiência ou no caso de
reprovação destes, as vagas a eles reservadas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no certame, estritamente obedecida
ordem de classificação.
1.23- O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no
requerimento de inscrição.
1.24- As pessoas das raças negra e indígena poderão concorrer às
vagas reservadas. Serão a elas reservadas 20% (vinte por cento) das
vagas oferecidas, se o número de vagas oferecidas for igual ou inferior a 20 (vinte) o percentual da reserva será de 10% (dez por cento), quando couber, conforme quadro de vagas. Se na apuração do
número de vagas asseguradas aos negros e índios resultar em número decimal igual ou maior do 0,5 (meio), adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior, se menor do que 0,5 (meio) adotar-se-á
o número inteiro imediatamente inferior.
1.25- Os candidatos destinatários da reserva de vagas a negros e índios sempre concorrerão à totalidade de vagas existentes, sendo vedado restringir-lhe o acesso aos cargos objeto deste certame às vagas reservadas. Os candidatos que não sejam destinatários da reserva de vagas a negros e índios concorrerão às demais vagas oferecidas neste concurso, excluídas aquelas objeto da reserva.
1.26- Os candidatos concorrentes às vagas de negros e índios deverão declarar essa condição ao se inscreverem, sendo vedada qualquer solicitação por parte do candidato após a conclusão da inscrição
ou participação do certame. A autodeclaração é facultativa, ficando o
candidato submetido às regras gerais estabelecidas no edital do concurso, caso não opte pela reserva de vaga. Se detectada a falsidade
da declaração, será o candidato eliminado do concurso, cópia dos documentos tidos como falsos serão imediatamente remetidas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a instrução da devida
ação penal e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da
sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo
em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis.
1.27- Na falta de candidatos negros e índios ou no caso de reprovação destes, as vagas a eles reservadas serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados no certame, estritamente obedecida ordem de classificação.

c) As inscrições postadas após o prazo estabelecido no item 1.5, não
serão aceitas.

1.28- A nomeação dos candidatos aprovados será de acordo com a
ordem de classificação geral no concurso, mas, a cada fração de 05
(cinco) candidatos, a quinta vaga fica destinada a candidato negro ou
índio aprovado, de acordo com a sua ordem de classificação na lista
específica. Na ocorrência de desistência de vaga por candidato negro
ou índio aprovado, essa vaga será preenchida por outro candidato negro ou índio, respeitada a ordem de classificação da lista específica.

1.6- A inscrição efetuada através de procurador será realizada me-

2- DO CONCURSO:

b) Preencher o formulário de inscrição e postar nos correios, com aviso de recebimento-AR, para o endereço, e dentro do prazo, estabelecido no item 1.5, juntamente com o comprovante de pagamento da
taxa de inscrição, se for o caso;

