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NOTA OFICIAL N° 1
A Universidade Federal Fluminense por meio da COSEAC torna pública a
prorrogação, até as 12 horas do dia 5 de janeiro de 2015, das inscrições para todos os
cargos constantes do Anexo I do Edital do Concurso e divulga demais instruções:
1- Os candidatos que já se inscreveram e não realizaram o pagamento da taxa de
inscrição até a presente data, poderão imprimir novamente, acessando a página do
Concurso, a Guia de Recolhimento da União - GRU com a nova data de vencimento e
efetuar o pagamento em qualquer agência bancária até 5 de janeiro de 2015.
2- O candidato que efetuar o pagamento da taxa de inscrição após o dia 21 de
dezembro de 2014 deverá verificar a confirmação de sua inscrição no endereço
eletrônico do Concurso a partir do dia 6 de janeiro de 2015.
3- Os candidatos que não tiverem acesso a Internet, poderão comparecer na COSEAC
- Avenida Visconde do Rio Branco, s/nº – Campus do Gragoatá, Bloco C, Térreo – São
Domingos, Niterói nos dias 23, 26, 29 e 30 de dezembro de 2014 ou no dia 2 de
janeiro de 2015 das 10 às 15 horas e efetuar a sua inscrição.
4- Os candidatos que se declararem deficientes que se inscreverem durante o novo
período de inscrições ou aqueles que declararam deficientes e ainda não entregaram
o laudo médico, poderão fazê-lo nas mesmas datas e horários constantes no item 3
desta nota
5- Permanecem inalterados todos os demais itens do Edital do Concurso e demais
datas do Cronograma.
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