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RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 06/17 – PROEN/DE, de 16 de fevereiro de 2017. 

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

OESTE DO PARÁ – UFOPA, no uso das suas atribuições delegadas, respectivamente, pela 

Portaria nº 859, de 14 de Abril de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 15 

de Abril de 2014, publicada no Boletim de Atos Administrativos da UFOPA, torna pública a 

retificação ao EDITAL Nº 06/17 – PROEN/DE, de 16 de fevereiro de 2017, com as seguintes 

alterações: 

 

- Onde se lê:  

[...] presente Edital de Concessão de Bolsa de Monitoria de Inclusão que disponibilizará 04 

(quatro) bolsas de Monitoria, no R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o período de 04 de abril 

a 31 de dezembro de 2017. 

 

- Leia-se:  

[...] presente Edital de Concessão de Bolsa de Monitoria de Inclusão que disponibilizará 10 

(dez) bolsas de Monitoria, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o período de 04 de 

abril a 31 de dezembro de 2017. 

 

- Onde se lê:  

6.1-O PMA tem como suporte financeiro os valores correspondentes a 04 Bolsas, com valor 

nominal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, correspondendo a 30 dias de exercício no 

desenvolvimento das atividades de monitoria, a serem concedidas aos alunos selecionados no 

período de 04 de abril a 31 de dezembro de 2017. 

 

- Leia-se:  

6.1-O PMA tem como suporte financeiro os valores correspondentes a 10 Bolsas, com valor 

nominal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, correspondendo a 30 dias de exercício no 

desenvolvimento das atividades de monitoria, a serem concedidas aos alunos selecionados no 

período de 04 de abril a 31 de dezembro de 2017. 
 

 

Santarém-Pará, 17 de fevereiro de 2017. 
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