
C O M U N I C A D O 
 

Em consonância com as deliberações do comando local de greve, comunicamos que durante a 
greve dos Servidores Técnicos Administrativos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, iniciada 
em 29 de maio de 2015: 
 
1. estão interrompidas as atividades da Central de Atendimento. 
 
2. estão interrompidas as publicações referentes aos concursos públicos para o Magistério Superior, 
regidos pelos editais UFRJ Nos 312/2012, 460/2013, 432/2014 e 450/2014. 
 

Obs.: em relação às opções de vagas com calendário de provas já divulgado no sítio 
eletrônico do concurso, os candidatos deverão entrar em contato com as respectivas 
Unidades Acadêmicas para obter confirmação das datas, horários e locais de realização das 
provas, conforme endereços e contatos das Unidades Acadêmicas disponíveis no sítio 
eletrônico do concurso. 

 
3. estão interrompidas as publicações referentes ao concurso público para o Magistério do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico, regido pelo edital UFRJ No 54/2015. 
 

Obs.: em relação às opções de vagas com calendário de provas já divulgado no sítio 
eletrônico do concurso, os candidatos deverão entrar em contato com o CAp/UFRJ para 
obter confirmação das datas, horários e locais de realização das provas. 

 
4. estão interrompidas as atividades referentes ao concurso público para Servidores Técnicos 
Administrativos, regido pelo edital UFRJ No 390/2014, exceto: 
 

a) a aplicação, a divulgação do resultado preliminar e a interposição de recursos de todas as 
Provas Práticas; e 

b)  todas as atividades relacionadas às Unidades Hospitalares ou aos Restaurantes 
Universitários. 

 
5. estão mantidas as atividades referentes aos processos seletivos públicos para o LBCD/LADETEC, 
relacionadas aos Jogos Olímpicos de Verão de 2016, regidos pelos editais UFRJ No 55/2015 e UFRJ 
No 56/2015. 
 
6. estão mantidas a aplicação, a divulgação do resultado preliminar e a interposição de recursos de 
todas as Provas Práticas do concurso público para Servidores Técnicos Administrativos, regido pelo 
edital UFRJ No 390/2014. 
 
7. estão mantidas todas as atividades do concurso público para Servidores Técnicos Administrativos, 
regido pelo edital UFRJ No 390/2014, relacionadas às Unidades Hospitalares ou aos Restaurantes 
Universitários. 
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