
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 
EDITAL N° 056a/2017 

A Chefe da Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Fundação Universidade 

Regional de Blumenau, no uso de suas atribuições, 

FAZ SABER que o Edital nº 056/2017, de 09 de maio de 2017, que abre o Processo Seletivo 

Público e Simplificado para Contratação de Professor Universitário em Caráter Temporário - Área 

Temática: Comércio Exterior - Disciplinas: Comércio Exterior, Introdução ao Comércio Exterior, 

Sistemática do Comércio Exterior, Negociações Internacionais, Normas para Exportação, Normas para 

Importação, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 

I - onde se lê: 

3.4.2.2 O candidato ou seu procurador legalmente constituído poderá requerer, até 23/06/2017, isenção 

do pagamento da taxa de inscrição, mediante requerimento (Anexo VI) protocolado na Divisão de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – DGDP, na sede da Universidade Regional de Blumenau - 

FURB, localizada na Rua Antônio da Veiga, nº. 140, na cidade de Blumenau/SC - Bloco A, Sala 108, 

horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, acompanhado da documentação prevista no mesmo anexo 

deste Edital. 

3.4.2.3 A Chefe da Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deliberará sobre o pedido de 

isenção com suporte na documentação apresentada pelo candidato e publicará no link correlato ao 

processo seletivo a relação dos pedidos deferidos e indeferidos até o dia 24/06/2017. 

Leia-se: 

3.4.2.2 O candidato ou seu procurador legalmente constituído poderá requerer, até 23/05/2017, isenção 

do pagamento da taxa de inscrição, mediante requerimento (Anexo VI) protocolado na Divisão de 

Gestão e Desenvolvimento de Pessoas – DGDP, na sede da Universidade Regional de Blumenau - 

FURB, localizada na Rua Antônio da Veiga, nº. 140, na cidade de Blumenau/SC - Bloco A, Sala 108, 

horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, acompanhado da documentação prevista no mesmo anexo 

deste Edital. 

3.4.2.3 A Chefe da Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deliberará sobre o pedido de 

isenção com suporte na documentação apresentada pelo candidato e publicará no link correlato ao 

processo seletivo a relação dos pedidos deferidos e indeferidos até o dia 24/05/2017. 

 

 

Blumenau, 11 de maio de 2017. 

 

 

 

 

Anna Rossário Freitag Kopper 

Chefe da Divisão de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas  


