ATO Retificação
Na publicação do Diário Oficial da União Nº 189, de 28 de setembro de 2012, seção 3, página 98, dos
itens 4 e 13 do Edital Nº. 09 de 27 de setembro de 2012/UFOPA, referente ao calendário geral.
Onde se Le: “4.1.1 Os documentos exigidos no subitem acima deverão ser entregues no período
de 27 de setembro a 22 de outubro de 2012, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h, na sala de
atendimento do PSE 2013 (sala 115) da Pró-Reitoria de Ensino, situada nas dependências do Hotel
Amazônia Boulevard, avenida Mendonça Furtado, n° 2946, Bairro Fátima, Santarém/PA.”, Leia-se:
“4.1.1 Os documentos exigidos no subitem acima deverão ser entregues no período de 27 de setembro a
31 de outubro de 2012, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h, na sala de atendimento do PSE 2013
(sala 115) da Pró-Reitoria de Ensino, situada nas dependências do Hotel Amazônia Boulevard, avenida
Mendonça Furtado, n° 2946, Bairro Fátima, Santarém/PA”.
“Onde se lê: “4.2.3 A divulgação da lista das inscrições homologadas será feita no endereço
eletrônico http://www.ufopa.edu.br, a partir do dia 24 de outubro de 2012”, Leia-se:” 4.2.3 A divulgação
da lista das inscrições homologadas será feita no endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br, a partir
de 05 de novembro de 2012”.
Onde se lê: “4.3 Recursos da homologação das inscrições deverão ser formalizados,
fundamentados e assinados pelo próprio candidato e entregues exclusivamente nos dias 24 e 25 de
outubro de 2012, no horário de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h, na sala de atendimento do PSE
2013 (sala 115) da Pró-Reitoria de Ensino, situada nas dependências do Hotel Amazônia Boulevard,
avenida Mendonça Furtado, n° 2946, Bairro Fátima, Santarém/PA”, Leia-se: “4.3 Recursos da
homologação das inscrições deverão ser formalizados, fundamentados e assinados pelo próprio
candidato e entregues exclusivamente nos dias 05 e 06 de novembro de 2012, no horário de 8:00h às
12:00h e de 14:00h às 18:00h, na sala de atendimento do PSE 2013 (sala 115) da Pró-Reitoria de Ensino,
situada nas dependências do Hotel Amazônia Boulevard, avenida Mendonça Furtado, n° 2946, Bairro
Fátima, Santarém/PA”.
Onde se lê: “4.4 Os recursos serão analisados pela Comissão do Processo Seletivo Especial, em
conjunto com a Comissão Avaliadora, designada em Portaria da PROEN/UFOPA, e respondidos até o
dia 29 de outubro de 2012”, Leia-se: “4.4 Os recursos serão analisados pela Comissão do Processo
Seletivo Especial, em conjunto com a Comissão Avaliadora, designada em Portaria da PROEN/UFOPA,
e respondidos até o dia 07 de novembro de 2012”.
Onde se lê: “4.5 Um Cartão de Inscrição estará disponível para o candidato que tiver sua
inscrição homologada, e o mesmo poderá ser acessado no endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br a
partir do dia 31 de outubro de 2012”, Leia-se: “4.5 Um Cartão de Inscrição estará disponível para o
candidato que tiver sua inscrição homologada, e o mesmo poderá ser acessado no endereço eletrônico
http://www.ufopa.edu.br a partir do dia 07 de novembro de 2012”.
Onde se lê no ítem13. CALENDÁRIO
ATO
Inscrições
Entrega da documentação
Divulgação das inscrições homologadas
Recursos da homologação de inscrições
Resposta aos recursos
Divulgação do cartão de inscrição (online)
Prova de língua portuguesa (redação)
Resultado da prova de língua portuguesa
(redação)
Recursos dos resultados da prova de língua

CRONOGRAMA
27/09/2012 a 22/10/2012
27/09/2012 a 22/10/2012
24/10/2012
24 a 25/10/2012
29/10/2012
31/10/2012
11/11/2012
16/11/2012
16 a 19/11/2012

portuguesa (redação)
Resposta aos recursos
Divulgação do resultado e da ordem das
entrevistas
Entrevistas
Divulgação dos resultados das entrevistas
Recepção de Recursos dos resultados das
entrevistas
Resposta aos recursos das entrevistas
Divulgação do resultado final preliminar
Recepção de Recursos do Resultado Final
Preliminar
Resposta aos recursos do Resultado Final
Preliminar
Divulgação do Resultado Final

21/11/2012
22/11/2012
26/11/2012 a 01/12/2012
04/12/2012
05 e 06/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
10 e 11/12/2012
13/12/2012
14/12/2012

Leia-se no ítem13. CALENDÁRIO
ATO
Inscrições
Entrega da documentação
Divulgação das inscrições homologadas
Recursos da homologação de inscrições
Resposta aos recursos
Divulgação do cartão de inscrição (online)
Prova de língua portuguesa (redação)
Resultado da prova de língua portuguesa
(redação)
Recursos dos resultados da prova de língua
portuguesa (redação)
Resposta aos recursos
Divulgação do resultado e da ordem das
entrevistas
Entrevistas
Divulgação dos resultados das entrevistas
Recepção de Recursos dos resultados das
entrevistas
Resposta aos recursos das entrevistas
Divulgação do resultado final preliminar
Recepção de Recursos do Resultado Final
Preliminar
Resposta aos recursos do Resultado Final
Preliminar
Divulgação do Resultado Final
Santarém, 23 de outubro de 2012.
JOSÉ SEIXAS LOURENÇO

CRONOGRAMA
27/09/2012 a 22/10/2012
27/09/2012 a 31/10/2012
05/11/2012
05 a 06/11/2012
07/11/2012
07/11/2012
11/11/2012
16/11/2012
16 a 19/11/2012
21/11/2012
22/11/2012
26/11/2012 a 01/12/2012
04/12/2012
05 e 06/12/2012
07/12/2012
07/12/2012
10 e 11/12/2012
13/12/2012
14/12/2012

