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2ª Retificação do EDITAL UFOPA Nº 001, DE 30 DE MAIO DE 2014 – PROGEP, DE SELEÇÃO 

PÚBLICA PARA ESTÁGIO REMUNERADO NA PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OSTE DO PARÁ 

 

No Edital nº 01/2014 – PROGEP/DGDP, de 30 de maio de 2014, referente à seleção de estagiário para atuar 

na Procuradoria Federal junto à Universidade Federal do Oeste do Pará: 

 

NO ÍTEM III. DAS INSCRIÇÕES: 

 

Onde se lê: “III.1. As inscrições no processo seletivo serão realizadas no período de 04 de junho a 13 de 

junho de 2014, nos horários da manhã e da tarde, das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h30, na Procuradoria 

Federal junto à Universidade Federal do Oeste do Pará, localizada no quarto andar do prédio do Hotel 

Amazônia Boulevard, Campus Amazônia, salas 412 e 414, sito à Av. Mendonça Furtado, nº 2946,  Bairro 

Fátima,  CEP 68040-470,  podendo, a critério da Administração, haver a prorrogação de prazo para 

inscrições. Dúvidas quanto às inscrições poderão ser esclarecidas por meio do telefone (93) 2101-6501.”.  

 

Leia-se: “III.1. As inscrições no processo seletivo serão realizadas no período de 04 de junho a 11 de julho de 

2014, nos horários da manhã e da tarde, das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h30, na Procuradoria Federal 

junto à Universidade Federal do Oeste do Pará, localizada no quarto andar do prédio do Hotel Amazônia 

Boulevard, Campus Amazônia, salas 412 e 414, sito à Av. Mendonça Furtado, nº 2946,  Bairro Fátima,  CEP 

68040-470,  podendo, a critério da Administração, haver a prorrogação de prazo para inscrições. Dúvidas 

quanto às inscrições poderão ser esclarecidas por meio do telefone (93) 2101-6501.”. 

 

NO ÍTEM V – DA SELEÇÃO: 
 

Onde se lê: “V.8. As provas, objetiva e discursiva, serão realizadas no dia 16 de junho de 2014 (segunda-

feira) e terão duração de 04 (quatro) horas.” 

 

Leia-se: “V.8. As provas, objetiva e discursiva, serão realizadas no dia 16 de julho de 2014 (segunda-feira) e 

terão duração de 04 (quatro) horas.” 

 

NO ÍTEM VI – DO RESULTADO E DOS RECURSOS: 
 

Onde se lê: “VI.1. O gabarito da prova objetiva será divulgado no local de realização da prova e na 

Procuradoria Federal junto à UFOPA no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 17 de junho de 2014.” 

 

Leia-se: “VI.1. O gabarito da prova objetiva será divulgado no local de realização da prova e na Procuradoria 

Federal junto à UFOPA no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 17 de julho de 2014.” 

 

Onde se lê: “VI.2. Caberá recurso escrito do gabarito da prova objetiva no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir do primeiro dia útil seguinte à sua divulgação, quais sejam, 18 e 20 de junho de 2014, em 

ambos os dias, das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h30.” 

 

Leia-se:“VI.2. Caberá recurso escrito do gabarito da prova objetiva no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 

a partir do primeiro dia útil seguinte à sua divulgação, quais sejam, 18 e 21 de julho de 2014, em ambos os 

dias, das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h30.” 

 

NO ANEXO III: 

 

Onde se lê: “Divulgação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva:  até 

27/06/2014” 

 

Leia-se: “Divulgação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva e Provisório da Prova Discursiva:  até 

28/07/2014” 

Santarém, 18 de junho de 2014. 

 

 
Izaura Cristina Nunes Pereira 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 


