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RETIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2017 – PPGE/UFOPA 

ADITIVO Nº 01/2017 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a retificação da Chamada Pública nº 02/2017, publicada em 08 de 

maio de 2017, referente ao processo de credenciamento docente. 

Onde se lê: 

  Os interessados devem inscrever-se na secretaria do PPGE-Ufopa no período 

de 29 de maio a 02 de junho de 2017, das 8:00 às 18:00 horas.  

 O resultado preliminar da chamada pública de credenciamento de docente 

pelo PPGE-Ufopa será divulgado no mural de aviso da secretaria do PPGE em 12 de junho 

de 2017 e informado por e-mail a todos os participantes. Decorrido o prazo de recurso, o 

resultado final será divulgado, pelos mesmos meios, em 16 de junho de 2017.  

 No dia 22 de junho de 2017, realiza-se reunião do colegiado do programa 

com a inclusão dos novos docentes.  

 

Leia-se: 

 Os interessados devem inscrever-se na secretaria do PPGE-Ufopa no período 

de 12 a 16 de junho de 2017, das 8:00 às 18:00 horas. 

 O resultado preliminar da chamada pública de credenciamento de docente 

pelo PPGE-Ufopa será divulgado no mural de aviso da secretaria do PPGE em 23 de junho 

de 2017 e informado por e-mail a todos os participantes. Decorrido o prazo de recurso, o 

resultado final será divulgado, pelos mesmos meios, em 28 de junho de 2017. 

 No dia 03 de agosto de 2017, realiza-se reunião do colegiado do programa 

com a inclusão dos novos docentes. 

 

Santarém, 22 de Maio de 2017 

 
 
 

Prof. Dr. Luiz Percival Leme Britto 

Coordenador do PPGE 

Portaria nº134, de 07 de março de 2017. 


