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Retificação do Edital Nº 019/2018 PROEG/PARFOR-UERR referente ao Processo Seletivo 

Simplificado de Professor Formador para o PARFOR/UERR-2019.1. 
 

No Edital nº. 019/2018, publicado no dia 17 de outubro de 2018,  

 

ONDE SE LÊ:  
[...] 

2. INSCRIÇÕES 

[...] 

2.9 Documentações exigidas para a validação da inscrição dos candidatos que se enquadram no subitem 

2.7(a) do presente edital 

[...] 

b) Cópia do RG e CPF, autenticada em cartório; 

c) Cópia do Diploma de graduação na área objeto do concurso, autenticada em cartório; 

d) Cópia do Certificado ou Diploma ou documento congênere que comprove a maior titulação do 

candidato, autenticada em cartório; 

[…]  

2.10 Documentações exigidas para a validação da inscrição dos candidatos que se enquadram no subitem 

2.7(b) do presente edital 

[...] 

b) Cópia do RG e CPF, autenticada em cartório; 

c) Cópia do Diploma de graduação na área objeto do concurso, autenticada em cartório; 

d) Cópia do Certificado ou Diploma ou documento congênere que comprove a maior titulação do 

candidato, autenticada em cartório; 

[...] 

 

LEIA-SE:  
[...] 

2.INSCRIÇÕES 

[...] 

2.9 Documentações exigidas para a validação da inscrição dos candidatos que se enquadram no subitem 

2.7(a) do presente edital 

[...] 

b) Cópia do RG e CPF, confere com o original; 

c) Cópia do Diploma de graduação na área objeto do concurso, confere com o original; 

d) Cópia do Certificado ou Diploma ou documento congênere que comprove a maior titulação do 

candidato, confere com o original; 

[...] 

2.10 Documentações exigidas para a validação da inscrição dos candidatos que se enquadram no subitem 

2.7(b) do presente edital 

[...] 

b) Cópia do RG e CPF, confere com o original; 

c) Cópia do Diploma de graduação na área objeto do concurso, confere com o original; 

d) Cópia do Certificado ou Diploma ou documento congênere que comprove a maior titulação do 

candidato, confere com o original; 

[...] 

Boa Vista, 18 de Outubro de 2018. 
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