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Onde se lê: 

 
 

O processo de avaliação constará das seguintes etapas: 

 

1. Prova Escrita Temática (PET), de caráter eliminatório e classificatório. Serão aprovados nesta etapa os 

candidatos que alcançarem o mínimo de 70% de acerto. No cômputo geral para classificação final deste 

processo seletivo a prova escrita temática terá Peso 4,5. A prova constará de oito questões específicas de 

cada Linha de Pesquisa do Programa, das quais o candidato deverá responder apenas cinco. Cada 

questão totalizará 20% da nota desta prova. 

 

2. Prova de Língua Inglesa (PLI), de caráter classificatório, constando de questões a serem respondidas 

com base na compreensão e interpretação de um texto em inglês. Esta prova terá duração de 3 horas e 

será permitido ao candidato o uso exclusivo de dicionário impresso. Serão aprovados nesta etapa os 

candidatos que alcançarem o mínimo de 60% de acertos. No cômputo geral para classificação final 

deste processo seletivo a prova de conhecimento em língua inglesa terá Peso 2,5. 
  

 

Leia-se: 
 

 

O processo de avaliação constará das seguintes etapas: 

 

3. Prova Escrita Temática (PET), de caráter eliminatório e classificatório. Serão aprovados nesta etapa os 

candidatos que alcançarem o mínimo de 70% de acerto. No cômputo geral para classificação final deste 

processo seletivo a prova escrita temática terá Peso 4,5. A prova constará de oito questões específicas de 

cada Linha de Pesquisa do Programa, das quais o candidato deverá responder apenas cinco. Cada 

questão totalizará 20% da nota desta prova. 

 

4. Prova de Língua Inglesa (PLI), de caráter classificatório, constando de questões a serem respondidas 

com base na compreensão e interpretação de um texto em inglês. Esta prova terá duração de 3 horas e 

será permitido ao candidato o uso exclusivo de dicionário impresso. No cômputo geral para 

classificação final deste processo seletivo o valor obtido na prova de conhecimento em língua inglesa 

terá Peso 2,5. 

 

 

Santarém – PA, 16 de julho de 2014. 
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