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Comunicado de Anulação Edital 078/2014

A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - FUVJM comunica que, por
orientação da Procuradoria Geral Federal, foi anulado o concurso público referente ao Edital
078/2014 destinado ao provimento de cargo de Professor de Magistério Superior para a área de
Análises Clínicas desta Universidade.
Informa ainda que será publicado um novo Edital para a mesma área do concurso e fica
garantida a participação dos atuais candidatos inscritos no Concurso Público relativo ao EDITAL
nº 078 de 25 de Abril de 2014, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar a
publicação do novo Edital no sítio institucional da UFVJM e encaminhar novo requerimento de
inscrição e demais documentos, ficando isento do pagamento da taxa de inscrição.
Aos candidatos inscritos no referido concurso é facultado requerer, no período de 01/10/2014 a
15/10/2014, o cancelamento da sua inscrição e a devolução da quantia paga, mediante
requerimento protocolado na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP, sito na Universidade
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM - Campus JK – Prédio da Reitoria,
Rodovia MGT 367 – KM 583 - nº 5000 – Alto da Jacuba – Diamantina – MG – 39100-000, no
horário das 10:00 às 12:00 e de 13:30 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira ou encaminhá-lo
via correios com data de postagem dentro do período.
A devolução do valor da taxa de inscrição ocorrerá em até 60 (sessenta) dias, a contar da data de
encerramento do prazo para requerer o cancelamento e a devolução da taxa de inscrição,
exclusivamente em conta corrente em nome do candidato. È imprescindível informar no
requerimento informações sobre banco, agência e a conta corrente.
O Edital de anulação foi publicado no Diário Oficial da União do dia 29/09/2014, seção 3,
página 83.
Diamantina, 29 de setembro de 2014

Mariana Raquel de Oliveira Andrade
Diretora de Desenvolvimento de Pessoas
PROGEP/UFVJM
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