
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 

EDITAL Nº 111/2018-PROEN 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO da Universidade Federal do Maranhão, no uso de suas 

atribuições legais e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada pela 

Magnífica Reitora, por meio da Portaria nº 274-MR de 29/04/2017, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a retificação do Edital nº 106/2018-PROEN, 

publicado no DOU de 30 de maio de 2018, seção 3, páginas 34 e 35, que versa sobre 

Concursos Públicos de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira do Magistério 

Superior, mediante as condições estabelecidas neste Edital: 

1 – Alterar o subitem 2.3, do item 2, do Edital n° 106/2018-PROEN, que passará a 

ter a seguinte redação: 

2.3 As inscrições serão realizadas na Secretaria da Subunidade Acadêmica promotora 

do seletivo (de acordo com o horário de expediente da mesma) e/ou a Divisão de 

Expediente, Protocolo e Arquivo (DEPA), de forma presencial ou através de 

procuração autenticada em cartório, não sendo permitido, em hipótese alguma, o 

recebimento de inscrições via postal ou enviadas por meio eletrônico, nas 

seguintes situações: 

a) Na secretaria da subunidade acadêmica promotora do seletivo para as 

subunidades acadêmicas do campus do Bacanga: Departamento de 

Enfermagem, Departamento de Educação Física, Departamento de Oceanografia 

e Limnologia, Departamento de Economia, Departamento de Biblioteconomia, 

Departamento de Direito, Coordenação do Curso de Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros, Departamento de Artes Visuais, Departamento de Química, 

Departamento de Tecnologia Química. 

b) Na secretaria da subunidade acadêmica promotora do seletivo ou na 

Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo (DEPA), para os seletivos das 

subunidades dos demais campus da UFMA: Coordenação do Curso de 

Pedagogia e Coordenação do Curso de Engenharia de Alimentos(Campus 

Imperatriz), Coordenação do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia (Campus de Balsas), Coordenação do Curso de Coordenação de 

Engenharia de pesca (Campus de Pinheiro), Coordenação do Curso de 

Coordenação do Curso de Ciências Naturais - Biologia (Campus de Bacabal), 

Coordenação do Curso de Licenciaturas em Ciências Naturais (Campus de São 

Bernardo) e Coordenação do Curso de Pedagogia (Campus de Codó). 

 

2 – Os demais itens do Edital nº 106/2018-PROEN permanecem inalterados, conforme 

publicado no DOU, 30 de maio de 2018, seção 3, páginas 34 e 35. 

São Luís, 04 de junho de 2018. 

 

Profª. Drª. DOURIVAN CAMARA SILVA DE JESUS 

Pró-Reitora de Ensino 


