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Onde se lê Leia-se 

2.2 Remuneração inicial do cargo: a) 

Professor Adjunto I  “R$ --------, 

Vencimento              GEMAS              RT” 

R$ 6.722,85      Vencimento 2.318,71     

GEMAS 1.038,87          RT 3.365,27 

4.7.1 a) “A resposta sobre o deferimento 
ou não, será divulgado no endereço 
eletrônico www.ufcg.edu.br e no quadro 
de aviso da Unidade Acadêmica de 
Administração e Contabilidade no dia 
15/04/2010” 

A resposta sobre o deferimento ou 
não, será divulgado no endereço 
eletrônico www.ufcg.edu.br e no 
quadro de aviso ou no site da Unidade 
Acadêmica de Administração e 
Contabilidade  
(http://www.administracao.ufcg.edu.br/) 
até o dia 27.04.2010 (1ª chamada) ou 
até o dia 21.05.2010 (2ª chamada, ver 
tópico 4.2) . 
 

4.7.2 “Requerimento de inscrição 
assinado pelo candidato ou seu 
procurador devidamente habilitado, 
dirigido ao Coordenador Administrativo 
da Unidade Acadêmica (disponível no 
Anexo 3 deste Edital)” 

Requerimento de inscrição assinado pelo 
candidato ou seu procurador 
devidamente habilitado, dirigido ao 
Coordenador Administrativo da 
Unidade Acadêmica de Administração 
e Contabilidade 
 

9.5 “Os resultados de cada etapa do 
concurso serão afixados em espaço 
adequado e próprio na Secretaria da 
Unidade Acadêmica.” 

Os resultados de cada etapa do concurso 
serão afixados no quadro de aviso e 
no site da Unidade Acadêmica de 
Administração e Contabilidade 
(http://www.administracao.ufcg.edu.br/)
. 

 

Após o item 9.11 “Campina Grande, 10 
de março de 2010.” 

Campina Grande, 16 de março de 2010. 

 

Anexo 2 Sorteio de ponto para a prova 
escrita “06 de junho de 2010 (2ª 

chamada) Sala 0 ” 

07 de junho de 2010  (2ª chamada) Sala 
BZ 202 

Anexo 2 Prova escrita “25 de maio de 

2010 (1ª chamada) Sala 0” 

24 de maio de 2010 (1ª chamada) Sala BZ 
202 

Anexo 2 Sorteio de ponto “26 de maio 
de 2010 às 8h (1ª chamada) Sala 0” 

25 de maio de 2010 às 8h (1ª chamada) 
Sala de Reuniões da UAAC 

Anexo 2 Prova didática “27 de maio de 

2010 às 8h (1ª chamada) Sala 0” 

26 de maio de 2010 às 8h (1ª chamada) 
Sala de Reuniões da UAAC 

Anexo 2 Prova de Títulos “28 de maio 

de 2010 (1ª chamada)” 

27 de maio de 2010 (1ª chamada) 
Sala de Reuniões da UAAC 

Observação: O edital completo considerando as correções da errata se encontra nos sites: 

www.administracao.ufcg.edu.br e www.ufcg.edu.br  

http://www.administracao.ufcg.edu.br/
http://www.ufcg.edu.br/

