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O pró-reitor de Gestão de Pessoas em exercício (Progep) da Universidade Federal do 

Oeste do Pará (Ufopa), no uso de suas atribuições conferidas por meio da Portaria nº 1648, de 17 

de agosto de 2015, divulga aos aprovados do concurso público regido pelo Edital Ufopa nº 26, de 

30 de agosto de 2016, homologado pelo Edital Ufopa nº 33 de 14 de julho de 2017, publicado no 

Diário Oficial da União nº 137, Seção 3, de 19 de julho de 2017, período de solicitação de Final de 

Fila, considerando o item 18.7 do edital supracitado na forma abaixo: 

 

1. O candidato que almejar ter sua classificação remanejada para o final da fila de 

homologados poderá realizar sua solicitação por meio de requerimento, conforme Anexo I, no 

período de 20 a 28/07/2017.  

1.1 O candidato deverá postar o requerimento original com assinatura reconhecida em cartório 

e cópia simples de seu RG e CPF, via correios ou entregar pessoalmente no Protocolo Geral da 

Ufopa, com data final de postagem ou entrega pessoal até 28 de julho de 2017, para o seguinte 

endereço: Universidade Federal do Oeste do Pará – Campus Amazônia _ ATT: PROGEP _Av. 

Mendonça Furtado, nº 2.946, Bairro Fátima, CEP: 68.040-450 Santarém – Pará. 

1.1.2 Não serão aceitos requerimentos fora do prazo do item 1. 

1.1.3 Após postagem do requerimento via correios, o candidato deverá encaminhar ao e-mail 

admissao.progep@ufopa.edu.br o comprovante de postagem com o código de rastreamento do 

objeto até dia 28/07/2017. 

2 A Progep divulgará, após o encerramento dos prazos, se for o caso, a nova reclassificação 

dos requerentes por meio de Edital publicado no Diário Oficial da União até dia 11/08/2017. 

3 Após os prazos estabelecidos neste edital, não serão aceitos novos pedidos para 

reclassificação em virtude de final de fila, a fim de garantir maior organização e controle da 

administração, excetuando-se os casos judiciais. 

 

 

Everton Lopes de Souza 
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ANEXO I - REQUERIMENTO DE FINAL DE FILA 

 

À Universidade Federal do Oeste do Pará 

 

ATT: Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) 

Avenida Mendonça Furtado, 2.946 – Fátima 

CEP – 68040-050 Santarém - PA 

 

Sr. Pró-reitor de Gestão de Pessoas, 

 

Assunto: Renúncia à classificação original no concurso, com opção por final de fila. 

 

 

Eu,___________________________________________________________________________,

RG nº____________________,  CPF  nº_______________________,  residente  e  domiciliado  à  

______________________________________, na cidade de ___________________, UF____, 

Telefone(  )__________________,e-mail____________________________________,aprovado/a 

no concurso público para a carreira de Técnico-Administrativo em Educação da Universidade 

Federal do Oeste do Pará na ___ª colocação, para o cargo ________________________________, 

com lotação no Campus _________________ de acordo com o edital de homologação nº 33, de 

14 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial da União nº 137, Seção 3 em 19 de julho de 

2017, venho, por meio deste, formalizar minha renúncia à classificação original no citado 

concurso público, com opção por final de fila, tudo conforme o edital nº 26, de 30 de agosto de 

2016, publicado no Diário Oficial da União n° 168 de 31 de agosto de 2016. 

Declaro ter conhecimento de que esta renúncia, efetuada em meu exclusivo interesse, tem caráter 

irretratável e reconheço que figurarei na última classificação da lista de homologados.  

 

_________________________, _________________ 
Local                                                            Data 

 

 

_______________________________________________ 

 Nome completo (Em letra de forma) 

 

 
 

_______________________________________________ 

Assinatura (Reconhecer Firma) 
 

OBS: Anexar cópia simples do RG e CPF. 


