
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
Concurso Público para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos  

Edital no 300, de 17 de maio de 2018 

 O Magnífico Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 

públicos aos candidatos os locais e as datas de entrega de títulos do concurso público para provimento de vagas de cargos Técnico-

administrativos do quadro único de pessoal da Universidade Federal do Rio de janeiro, regido pelo Edital nº 861, de 22 de 

dezembro de 2017, publicado no Diário Oficial da União no 247, de 27 de dezembro de 2017, e suas retificações.  

Os candidatos aos cargos do Grupo 2 aprovados na Prova Objetiva de acordo com os critérios definidos no Anexo III do Edital nº 

861/2017, (Opções de Vaga  B-201, B-202, B-203, B-204, B-205, B-206, B-207 e B-208), estão convocados para entregar 

documentos a serem considerados para a Prova de Títulos, conforme estabelece o Anexo IV do mesmo Edital.  

Os candidatos que desejarem entregar seus documentos deverão imprimir e preencher o modelo do Formulário de Apresentação 

de Títulos correspondente ao seu cargo/área de atuação, disponível no sítio eletrônico do concurso, e entregá-lo juntamente com 

sua documentação no período e local abaixo indicados.  

 

Observações:  

1) De acordo com o subitem 9.9 do Edital nº 861/2017, o candidato que não entregar os documentos para avaliação no período e 

local determinados receberá nota zero nesta fase, mas não será eliminado do concurso.  

2) Não será permitida a entrega da documentação e do Formulário de Apresentação de Títulos fora dos dias e horários 

estabelecidos no presente edital.  

3) Nos dias determinados para entrega dos títulos haverá lista de presença do candidato que, ao assinar, iniciará a conferência de 

cada documento com o Formulário de Apresentação de Títulos, junto aos atendentes credenciados pela UFRJ.  

4) Iniciada a conferência, caso o candidato identifique a ausência de algum documento, não será permitida a retenção pelos 

atendentes credenciados pela UFRJ de parte da documentação para a complementação posterior de documento. O candidato 

deverá levar consigo o material e após entregar todos juntos, atentando para o dia e horário final de entrega, que não será alterado 

e nem permitida sua entrada após encerrado o horário máximo estabelecido.  

5) Será permitida a entrega por meio de procuração, deste que esta contenha o reconhecimento de firma em cartório e seja 

específica para representação na entrega dos documentos da prova de título do Edital nº 861/2017.  

6) O candidato deverá informar no Formulário de Apresentação de Títulos a quantidade total de páginas entregues e, para cada 

categoria e tipo de documento apresentado. 

7) De acordo com o subitem 9.8 do Edital nº 861/2017, todos os documentos deverão ser entregues em fotocópias autenticadas 

em cartório ou em fotocópias simples com a apresentação dos respectivos originais no ato da entrega, para a conferência por 

atendentes credenciados pela UFRJ. 

8) Informações para a entrega dos documentos:  

a) Hora: Das 9:00h às 16:00h.  

b) Período: De 23/05/2018 a 24/05/2018  

c) Local: UFRJ – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN) 

Rua Athos da Silveira Ramos, 274 - Ilha do Fundão - Cidade Universitária, RJ - CEP: 21941-909 

Prédio do CCMN/IGEO - Departamento de Geologia - Bloco J - Sala J1-004. 

Auditório Othon Henry Leonardos 

 

 

ROBERTO LEHER 

Reitor 


