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NOTA OFICIAL Nº. 1 

 
A Universidade Federal Fluminense, por meio de sua Coordenação de Seleção Acadêmica – 
COSEAC torna público a alteração das datas nos seguintes subitens do Edital do Concurso: 

 
8.1.1. As provas serão realizadas no dia 23 de fevereiro de 2014 para todos os 

cargos/área. 
 

10.1. Os gabaritos preliminares serão divulgados no endereço eletrônico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013> no dia 25 de fevereiro de 2014, a partir 

das12 horas. 
 
10.2. Qualquer pessoa poderá recorrer da formulação das questões da prova ou do 

gabarito até o dia 26 de fevereiro de 2014. Para tal, o Candidato deverá enviar 
requerimento devidamente fundamentado, exclusivamente através de formulário próprio 
disponibilizado pela COSEAC, no endereço eletrônico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>. 

 
10.3. O resultado preliminar da nota da prova objetiva, referente às Partes I, II e III, e 

o resultado dos recursos previstos no subitem 10.2 serão divulgados no endereço eletrônico 
do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013> no dia 18 de março de 2014, a 
partir das 14 horas. 

 
10.4. O Candidato poderá interpor recurso à contagem de acertos da prova objetiva, 

referente às Partes I, II e III, por meio de requerimento devidamente fundamentado, no dia 
19 de março de 2014, das 10 às 16 horas, exclusivamente na COSEAC, cujo endereço 
encontra-se no subitem 1.2. 

 
10.5. O resultado dos recursos previstos no subitem 10.4 será divulgado no dia 27 de 

março de 2014, no endereço eletrônico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, a partir das 12 horas. 

 
10.6. O resultado preliminar da nota da prova de Redação será divulgado no 

endereço eletrônico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013> no dia 27 de 
março de 2014, a partir das 12 horas. 

 
10.7. O Candidato poderá solicitar vista da prova de Redação e deverá agendá-la na 

COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 1.2, no dia 28 de março de 2014, das 12 
às 14 horas. Na mesma data, após cumpridos todos os procedimentos devidos, o candidato 
será informado do dia, local e horário em que terá vista da sua prova. 

 
10.8. O Candidato poderá solicitar revisão da prova de Redação e deverá fazê-lo 

mediante requerimento fundamentado, entregando-o na COSEAC, cujo endereço encontra-
se no subitem 1.2, no dia 31 de março de 2014, das 14 às 18 horas. 



 
10.9. O resultado da revisão prevista no subitem 10.8 será divulgado no dia 08 de 

abril de 2014, no endereço eletrônico do Concurso 
<www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, a partir das 12 horas. 

 
10.10. O resultado preliminar da nota final será divulgado no dia 09 de abril de 2014, 

no endereço eletrônico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, a partir das 
12 horas. 
 

10.11. O Candidato poderá interpor recurso ao resultado preliminar da nota final, por 
meio de requerimento devidamente fundamentado, no dia 10 de abril de 2014, das 10 às 16 
horas, exclusivamente na COSEAC, cujo endereço encontra-se no subitem 1.2. 
 

10.12. O resultado dos recursos previstos no subitem 10.11, o resultado final e a 
classificação dos Candidatos serão divulgados no dia 15 de abril de 2014, no endereço 
eletrônico do Concurso <www.coseac.uff.br/concursos/uff/2013>, a partir das 12 horas. 
 
 
Permanecem inalterados todos os demais itens do Edital. 
  

 

 

Niterói, 26 de novembro de 2013 

 

Coordenação de Seleção Acadêmica 

 


