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No Edital nº 02, de 21 de janeiro de 2016, publicado no D.O.U de 27/01/2016 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=50&data=27/01/2016 

 e na  página da UFCG:   http://www.ufcg.edu.br:8080/chamadas/downloads/774364.pdf 

 
 
Onde se lê: Da Taxa de Inscrição: 4.4 O requerimento deve ser entregue e protocolado no local de 
inscrição e a resposta sobre o deferimento ou não, será divulgado no endereço eletrônico 
www.ccjs.ufcg.edu.br e no quadro de aviso da Unidade Acadêmica de Direito no dia 22 de fevereiro 
de 2016. 
 
Leia-se: Da Taxa de Inscrição: 4.4 O requerimento deve ser entregue e protocolado no local de 
inscrição e a resposta sobre o deferimento ou não, será divulgado no endereço eletrônico 
www.ccjs.ufcg.edu.br e no quadro de aviso da Unidade Acadêmica de Direito no dia 26 de fevereiro 
de 2016. 
 
Onde se lê: Da Taxa de Inscrição: 4.5 O candidato cujo pedido de isenção tiver sido indeferido, 
deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição e entregar através de protocolo no local de 
inscrição, ou enviar via Correio, por SEDEX, o comprovante original do depósito bancário no valor da 
taxa de inscrição conforme especificado no subitem 4.1, até o dia 26/02/2016, último dia de inscrição 
do concurso. 
 
Leia-se: Da Taxa de Inscrição: 4.5 O candidato cujo pedido de isenção tiver sido indeferido, deverá 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição e entregar através de protocolo no local de inscrição, ou 
enviar via Correio, por SEDEX, o comprovante original do depósito bancário no valor da taxa de 
inscrição conforme especificado no subitem 4.1, até o dia 29/02/2016, último dia de inscrição do 
concurso. 
 
Onde se lê: Das Inscrições: 5.2 O horário de atendimento para recebimento das inscrições será das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no 
Protocolo Setorial do CCJS, situado à Rodovia Antonio Mariz , s/n, BR-230, Km 466,5, Sítio Fazenda 
Cesário - Sousa-PB. Informações adicionais sobre o concurso objeto deste edital podem ser obtidas 
na Unidade Acadêmica de Direito/CCJS/UFCG, campus de Sousa-PB, através do telefone: (83)3521-
3267. 
As inscrições realizadas por via postal, na forma de SEDEX, deverão ter a data e hora de postagem, 
dentro do prazo definido nos itens 5.1 e 5.2 e deverão ser remetidas para o endereço acima 
mencionado. 
 
Leia-se: Das Inscrições: 5.2 O horário de atendimento para recebimento das inscrições será das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no 

http://www.ufcg.edu.br:8080/chamadas/downloads/774364.pdf


Protocolo Setorial do CCJS, situado à Rodovia Antonio Mariz , s/n, BR-230, Km 466,5, Sítio Fazenda 
Cesário - Sousa-PB. Informações adicionais sobre o concurso objeto deste edital podem ser obtidas 
na Unidade Acadêmica de Direito/CCJS/UFCG, campus de Sousa-PB, através do telefone: (83)3521-
3267. 
As inscrições realizadas por via postal, na forma de SEDEX, deverão ter a data e hora de postagem, 
dentro do prazo definido nos itens 5.1 e 5.2 e deverão ser remetidas para: Centro de Ciências  
Jurídicas e Sociais/UFCG -  o Campus I, no endereço: Rua Sinfrônio Nazaré, nº  38. Bairro: Centro. 
Sousa-PB. CEP: 58.800-240.  
 
Onde se lê: Das Provas: 7.15 Os candidatos aprovados na prova didática terão o prazo de até 02 
(duas) horas, após a divulgação do resultado desta etapa na Secretaria da Unidade Acadêmica de 
Direito – CCJS/UFCG, para apresentar o currículo Lattes acompanhado de documentação 
comprobatória; 
 
Leia-se: Das Provas: 7.15 Os candidatos aprovados na prova didática terão o prazo de até 02 (duas) 
horas, após a divulgação do resultado desta etapa na Secretaria da Unidade Acadêmica de Direito – 
CCJS/UFCG, para apresentar o currículo Lattes acompanhado de documentação comprobatória dos 
últimos 03 (três) anos, a contar da data da inscrição no concurso.  
 

 

Sousa, 23 de fevereiro de 2016. 

 

Jônica Marques Coura Aragão 
Diretora 

 


