Universidade Federal do Rio de Janeiro
Concurso Público - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Edital no 420, de 26 de maio de 2021
A Reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, considerando a necessidade de alterações pertinentes ao Edital UFRJ no 603, de 18 de
dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial da Unidão no 248, de 29 de dezembro de 2020, resolve:
1. Tornar públicas as novas datas referentes ao processo de inscrição, em função da reativação do
sistema de gerenciamento de concursos da UFRJ, que havia sido temporariamente desativado por
questão de segurança por motivo de incêndio ocorrido no prédio da Reitoria da UFRJ, no dia 20 de
abril de 2021,conforme a seguir.
O subitem 3.2 passa a vigorar com a seguinte redação:
“3.2. O prazo para realização das inscrições é dividido em quatro etapas, a saber:
a)

Cadastramento do pedido de inscrição, a ser realizado exclusivamente via Internet por
meio do sítio eletrônico, no período compreendido entre as 10 horas do dia 02 de março de
2021 e as23 horas e 59 minutos do dia 14 de abril de 2021, considerando-se o horário oficial de
Brasília.”.
b)
A data limite para a geração, a impressão e o pagamento do boleto para pagamento da
taxa de inscrição é o dia 16 de junho de 2021.
A geração e a impressão do boleto deverão ser realizadas exclusivamente via Internet por meio
do sítio eletrônico, até as 23 horas e 59 minutos da data limite, considerando-se o horário oficial
de Brasília; e o pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado em qualquer banco até a
data limite.
c)
Final do processo de inscrição (após confirmação dos pagamentos das taxas de
inscrição): dia 25 de junho de 2021.
d)
Homologação das inscrições: Até do dia 26 de julho de 2021.”
2. Retificar o Anexo I – Quadro de opções de vagas e Requisitos.
Onde se lê:
“artigo 10 da Lei no 2.772 de 28 de dezembro de 2012”.
Leia-se:
“artigo 10 da Lei no 12.772 de 28 de dezembro de 2012”.
3. Tornar sem efeito o Edital no 99, de 1 de março de 2021, publicado no Diário Oficial da União de
02 de março de 2021, Edição 40, Seção 3, Página 79.
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