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EDITAL N.° 245/ 2019 

 
NOTA OFICIAL Nº. 1 

 
 

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO PARA RESERVA DE VAGA 
 

A Universidade Federal Fluminense, por meio da Coordenação de Seleção Acadêmica – 
COSEAC, em cumprimento aos subitens 7.1.2.2 e 7.2.2.2 do Edital nº 245, de 31 de julho de 
2019, torna público as regras e o procedimento para a realização do sorteio do instrumento que 
terá reserva de vaga imediata a Pessoas com Deficiência e dos dois instrumentos que terão 
reserva de vagas imediatas a Negros:  

 
1. O sorteio será realizado em sessão pública no dia 20 de agosto de 2019, às 10 horas, no 

Centro de Artes UFF – CEART, localizado à Rua Miguel de Frias, nº 9 – Icaraí – Niterói/RJ.  
 

2. O interessado em presenciar o sorteio deverá comparecer ao local indicado às 9 horas e 30 
minutos, sendo permitido ao interessado o ingresso no local, impreterivelmente, até às 9 
horas e 45 minutos. 

 
3. Primeiramente, será definida, por meio de sorteio, o tipo de reserva de vaga (Pessoas com 

Deficiência ou Negros) que terá prioridade nos sorteios subsequentes.  
 

4. Após o atendimento ao disposto no item 3, será realizado o sorteio da ordem do(s) 
Instrumento(s) que terá(ão) reserva de vaga(s) imediata(s) para provimento.  

 
5. Para cada tipo de reserva, os instrumentos serão classificados em ordem crescente, de 

acordo com o sorteio realizado. A reserva de vaga imediata para o(s) Candidato(s) inscrito(s) 
na condição de Pessoa com Deficiência ou na de Negro será confirmada para o(s) primeiro(s) 
instrumento(s) para o(s) qual(is) haja Candidato(s) inscrito(s) nessa(s) condição(ões).   

 
5.1. Em caso de haver Candidato inscrito na condição de Pessoa com Deficiência e 

Candidato inscrito na condição de Negro para o mesmo instrumento, prevalecerá a 
reserva de vaga imediata ao tipo de reserva sorteado nos termos do disposto no item 
3.  

 
6. O resultado do sorteio será divulgado no endereço eletrônico do Concurso Público no dia 21 

de agosto de 2019. 
 

7. No dia 14 de outubro de 2019, no endereço eletrônico do Concurso Público, será divulgado 
o instrumento que terá reserva de vaga imediata a Pessoas com Deficiência e aqueles que 
terão reserva de vaga imediata a Negros, obedecendo ao resultado do sorteio previsto nesta 
Nota Oficial, e o número de candidatos inscritos por instrumento na condição de reserva de 
vaga. 

 

Niterói, 13 de agosto de 2019. 

Coordenação de Seleção Acadêmica 


