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ERRATA 01 – CHAMADA PÚBLICA PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
ALUNO ESPECIAL 2014.2 – PPGE/UFOPA

ONDE SE LÊ

LEIA-SE

Item 2.3 – As inscrições poderão ser feitas pelo(as)
interessado(as) pessoalmente ou por procuração (com
firma reconhecida em Cartório) dos 1º a 18 de Agosto,
no horário de 08h às 12h e de 14h às 18h, na Secretaria
do Programa de Pós-graduação em Educação,
Mestrado Acadêmico em Educação PPGE/UFOPA, sito
à Avenida Marechal Rondon, S/N. Caranazal. CEP:
68.040-070. Santarém (PA). Prédio H, Sala 44 de
Coordenação do Mestrado, 3º Piso. Telefone: (93)
2101-3643.

Item 2.3 – As inscrições poderão ser feitas pelo(as)
interessado(as) pessoalmente ou por procuração
(com firma reconhecida em Cartório) dos 1º a 15 de
agosto, no horário de 08h às 12h e de 14h às 18h, na
Secretaria do Programa de Pós-graduação em
Educação, Mestrado Acadêmico em Educação
PPGE/UFOPA, sito à Avenida Marechal Rondon,
S/N. Caranazal. CEP: 68.040-070. Santarém (PA).
Prédio H, Sala 44 de Coordenação do Mestrado, 3º
Piso. Telefone: (93) 2101-3643.

Item 3.4 – O resultado da seleção desta chamada
pública será divulgado na página web do PPGE
(www.ufopa.edu.br/ppge) e/ou no site da UFOPA
(www.ufopa.edu.br) no dia 22 de agosto, devendo os(a)
alunos(a) selecionados(a) apresentarem-se para a aula
conforme a data da disciplina para a qual foi
selecionado(a), conforme quadro do item 1.

Item 3.4 – O resultado da seleção desta chamada
pública será divulgado na página web do PPGE
(www.ufopa.edu.br/ppge) e/ou no site da UFOPA
(www.ufopa.edu.br) no dia 20 de agosto, devendo
os(as) alunos(as) selecionados(as) apresentarem-se
para a aula conforme a data da disciplina para a qual
foi selecionado(a), conforme quadro do item 1.

Item 4.1 – Os(as) candidatos(as) aceitos(as) nesta
seleção deverão efetuar sua matrícula nos dias 19 e 21
de agosto de 2014, no horário de 08h às 12h e de 14h
às 18h, na Secretaria do PPGE/UFOPA.

Item 4.1 – Os(as) candidatos(as) aceitos(as) nesta
seleção deverão efetuar sua matrícula nos dias 21 e
22 de agosto de 2014, no horário de 08h às 12h e de
14h às 18h, na Secretaria do PPGE/UFOPA.

Item 5.3 – a) Disponibilizar como prioridade 30% das
vagas ofertadas de cada disciplina para alunos
regularmente matriculados nos demais Programas de
Pós-graduação stricto sensu e/ou Docentes da UFOPA.

Item 5.3 – a) Disponibilizar como prioridade 30%
das vagas ofertadas de cada disciplina optativa para
alunos (as) regularmente matriculados (as) nos
demais Programas de Pós-graduação stricto sensu
e/ou servidores da UFOPA.

Santarém, 05 de agosto de 2014.
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