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Edital n° 255, de 29 de maio de 2019
COMUNICADO 3
Possibilidade de alteração de opção de vaga e de desistência
Em virtude da mudança do município referente à opção de vaga B-213 - Tradutor e Intérprete de Linguagem de
Sinais, de requisito e de conteúdos programáticos referentes a determinadas opções de vaga, conforme indicado
no Anexo I do Edital nº 255, de 29 de maio de 2019, republicado pelo Edital UFRJ nº 517, de 12 de agosto de
2019, a Pró-Reitoria de Pessoal da UFRJ autoriza aos candidatos já inscritos a possibilidade de solicitar alteração
de opção de vaga ou a possibilidade de solicitação de desistência da sua inscrição, com a consequente devolução
do valor referente ao pagamento da sua taxa de inscrição, de acordo com as regras, em conformidade com o
Edital UFRJ nº 517, de 12 de agosto de 2019, publicado no Diário Oficial da União nº 156, de 14 de agosto de
2019.
Possibilidade de alteração de opção de vaga:
1. Aos candidatos que se inscreveram, mas que ainda não pagaram a taxa de inscrição, e que desejarem alterar
a sua opção de vaga, bastará realizar nova inscrição na opção de vaga desejada e pagar o boleto bancário
correspondente à nova inscrição.
2. Os candidatos que se inscreveram e que já pagaram a taxa de inscrição e que desejarem alterar a sua opção
de vaga para outra opção de vaga dentro da mesma classe deverão fazer a solicitação da seguinte forma:
a) As solicitações de alteração de opção de vaga deverão ser enviadas ao e-mail oficial do Concurso Público
“tecnicoadministrativo@pr4.ufrj.br”, com o assunto “Edital nº 255/2019 - Alteração de opção de vaga”,
dentro do prazo previsto para tal no cronograma do Concurso Público.
b) A mensagem eletrônica enviada na forma prevista no item anterior deverá conter os seguintes dados:
- Dados pessoais do candidato (nome completo, CPF, número do documento de identidade, data da
expedição do documento de identidade, órgão emissor do documento de identidade e filiação);
- Indicação precisa do código da opção de vaga a qual está concorrendo até o momento; e
- Indicação precisa do código da opção de vaga para a qual deseja passar a concorrer.
c) O endereço de e-mail a ser utilizado pelo candidato para solicitar a alteração de opção de vaga deverá ser
o mesmo cadastrado no sistema quando da inscrição no presente Concurso Público.
d) Pedidos de alteração de opção de vaga feitos fora da forma e do prazo ora estabelecidos serão
desconsiderados para todos os efeitos.
3. Os candidatos que se inscreveram e que já pagaram a taxa de inscrição e que desejarem alterar a sua opção
de vaga para outra opção de vaga de outra classe deverão proceder da seguinte forma:
a) Solicitar a devolução do valor referente à taxa de inscrição paga (ver abaixo);
b) Se inscrever na nova opção de vaga desejada; e
c) Pagar o boleto bancário correspondente à nova inscrição.
Possibilidade de devolução do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição:
Para solicitar a devolução do valor referente ao pagamento da taxa de inscrição os candidatos deverão seguir as
instruções, o cronograma e utilizar o formulário específico a serem disponibilizados neste sítio eletrônico a partir
das 10 horas do dia 16 de agosto de 2019.
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019.
Pró-Reitoria de Pessoal - UFRJ

