
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ  

 

 

EDITAL Nº 31/2016, DE 13 DE MAIO DE 2016. 

 

TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE POLO DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL QUILOMBOLA (PSEQ/UFOPA 2016) 

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

legislação vigente, CONSIDERANDO, o disposto no subitem 13.15 do edital de 

abertura n° 15/2016 (PSEQ/UFOPA 2016); CONSIDERANDO, o elevado número de 

inscritos oriundos do município de Oriximiná, estado do Pará, para o Processo Seletivo 

Especial Quilombola 2016; CONSIDERANDO, que a designação de mais um local 

para aplicação de provas trará considerável vantagem aos participantes envolvidos no 

certame, principalmente das cidades circunvizinhas; CONSIDERANDO, em tudo a 

aplicação dos princípios da legalidade, razoabilidade, publicidade, igualdade e 

isonomia, os quais devem nortear o presente certame público; TORNA PÚBLICA a 

inclusão de mais um polo de realização da prova, em acréscimo ao estabelecido no 

subitem 1.5, a saber:  

1. Fica acrescentado ao subitem 1.5 do Capítulo 1 - DAS DISPOSIÇÕES 

PRELIMINARES, o que segue: 

“1.5 As provas do PSEQ/UFOPA 2016 serão realizadas nas cidades de 

SANTARÉM, estado do Pará, e ORIXIMINÁ, estado do Pará”. 

2. Os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas poderão acessar o 

endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br/pseq2016/ a partir do dia 

17/05/2016 para impressão do seu Cartão de Confirmação de Inscrição. Do 

Cartão de Confirmação de Inscrição constarão os dados pessoais do candidato, 

cursos escolhidos, número de inscrição, horário de início da prova e local de 

http://www.ufopa.edu.br/pseq2016/


realização das provas. O Cartão de Confirmação de Inscrição deve ser assinado 

do mesmo modo como está assinado no documento de identidade do candidato. 

3. Os demais itens permanecem inalterados. 

4. Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidos e 

esclarecidos, em primeira instância, pela Comissão do Processo Seletivo 

Especial 2016; em segunda instância, pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação; 

e em terceira e última instância pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE). 

 

Santarém, 13 de maio de 2016. 

 

 
Maria de Fátima Sousa Lima 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 


