UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA

Assessoria de Relaçoes Nacionais e Internacionais - ARNI

Errata do Edital N° 005 ARNI/UFOPA-2015

No item 3 do referido edital, que estabelece o número de bolsas e benefícios, especificamente para o
item 3.1:
Onde-se lê:
São 03 (duas) bolsas referentes ao Programa Jovem Professor e Pesquisador
Leia-se:
São 03 (três) bolsas referentes ao Programa Jovem Professor e Pesquisador, com tempo mínimo
permanência de 45 dias corridos na instituição receptora.

No item 4 do referido edital, que estabelece os critérios de participação, especificamente para o item
4.4
Onde-se lê:
Ter publicado ao menos um artigo científico nos últimos três anos em revista científica indexada ou
estar participando como aluno em programa de doutoramento.
Leia-se:
Ter publicado ao menos um artigo científico nos últimos três anos em revista científica indexada ou
estar participando como aluno em programa de doutoramento no país.

No item 9 do referido edital, que trata do CRONOGRAMA.
Onde-se lê:
- Lançamento do edital: 11/05/2015
- Período para entrega da documentação (descritos no item 5 deste Edital) na ARNI, Campus
Amazônia, sala 219 – 2º andar) : 01/06/2015 a 03/06/2015.
Horário: 09:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h.
- Divulgação do Resultado no site da UFOPA : 08/06/2015
- Período para apresentação de Recurso : 09 e 10/06/2015
- Reunião na ARNI: 17 de junho de 2015, visando a assinatura dos Termos de Indicação e Adesão.
Os bolsistas classificados deverão comparecer com o passaporte em mãos, não será aceito o
protocolo de solicitação deste.
- Período da viagem: 1° semestre de 2015 até o 2° semestre de 2016.
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Leia-se:
- Lançamento do edital: 11/05/2015
- Período para entrega da documentação (descritos no item 5 deste Edital) na ARNI, Campus
Amazônia, sala 219 – 2º andar) :
08/06/2015 - Horário: 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h.
09/06/2015 - Horário: 08:00h às 12:00h.
- Divulgação do Resultado no site da UFOPA : 15/06/2015
- Data para apresentação de Recurso : 16/06/2015
- Reunião na ARNI: 17 de junho de 2015, visando a assinatura dos Termos de Indicação e Adesão.
Os bolsistas classificados deverão comparecer com o passaporte em mãos, não será aceito o
protocolo de solicitação deste.
- Período da viagem: 1° semestre de 2015 até o 2° semestre de 2016.

