UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 42/2019 – PROGRAD
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO
COLÉGIO DE APLICAÇÃO
COMUNICADO

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Acre informa aos candidatos
inscritos na área 02 – GEOGRAFIA, do Processo Seletivo para Professor Substituto do Colégio
de Aplicação, objeto do Edital nº42/2019-PROGRAD, o CANCELAMENTO da prova escrita
realizada no dia 25/11/2019 e a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da área, em virtude de erro no
processamento da compensação bancária, o que acarrentou prejuízos a candidatos inscritos.
Os candidatos serão informados do novo cronograma de seleção por meio de adendo ao
Edital

nº42/2019-PROGRAD

que

será

publicado

no

endereço

eletrônico

http://www2.ufac.br/editais/prograd/edital-prograd-no-42-2019-processo-seletivo-simplificadopara-professor-substituto-do-colegio-de-aplicacao-da-ufac.
Em caso de desistência decorrente da suspensão temporária, o candidato deverá
formalizar junto a PROGRAD, no período de 09 a 11 de dezembro de 2019, das 08 h às 12 h e
das 14 às 18 h, o pedido de devolução da taxa de inscrição, sendo necessário entregar no ato da
solicitação, o comprovante de pagamento e os dados bancários.
O pedido de devolução da taxa de inscrição implica na manifestação de interesse do (a)
candidato(a) em não participar das etapas do processo seletivo, implicando automaticamente no
cancelamento de sua respectiva inscrição e no impedimento de realização de provas.
Para mais informações, os candidatos poderão entrar em contato com a Prograd/Ufac,
através do e-mail: prograd@ufac.br.

Rio Branco-AC, 04 de dezembro de 2019
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