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AVISO 

CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO SUPERIOR, 
PERFIL: PSICÓLOGO, ÁREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA CLÍNICA – Processo 
UERJ nº 2304/2010 
 
A Superintendente de Recursos Humanos torna público o cancelamento do resultado definitivo 
da etapa Prova de Títulos e comunica a reabertura de prazo para a entrega de títulos, em razão de 
decisão proferida pela Comissão Organizadora. 

Os candidatos deverão observar as seguintes regras e orientações disponíveis no site 
http://www.srh.uerj.br/concurso: 

1) O direito de reapresentar os títulos aplicar-se-á a todos os candidatos, entretanto, ressalte-se, 
que aqueles que já os fizeram, não será necessário realizar nova entrega. 

2) Os títulos que já tenham sido entregues serão considerados válidos para avaliação. 

3) O quantitativo de dias para a entrega dos títulos será o mesmo do que foi estipulado no 
cronograma anterior (03 dias), no período de 25 a 27/04/2016. 

4) Os candidatos deverão enviar os títulos para a Caixa Postal n.º 46.520, Agência Vila Isabel, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.551-970, através de carta registrada com AR, em envelope lacrado, 
obedecendo ao modelo abaixo: 

 

5) As regras, procedimentos, orientações e critérios constantes no Edital, no Regulamento e nos 
comunicados divulgados anteriormente no site do concurso e/ou na Imprensa Oficial do Estado, 
relacionados com a Prova de Títulos, permanecem válidos, especialmente o Aviso sobre a Prova 
de Títulos (documento n.º 50), divulgado em 09/09/2015, excetuando-se o item 3, que passa a ter 
a seguinte redação: 

3. Só deverão entregar os títulos os candidatos que tenham obtido os pontos necessários 

para aprovação na prova discursiva 

6) Para o quesito Experiência Profissional, serão computados os períodos de tempo exercidos e 
comprovados até o dia 23/09/2015, data final de entrega estipulada no cronograma divulgado em 
27/08/2015. 
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