
1. CALENDÁRIO DO PS 2017 

 

Profª Ana da Conceição Oliveira 

Pró-Reitora de Graduação da UEPA 

 

ATIVIDADE PROSEL PRISE 

Publicação do edital PROSEL/PRISE 16/09/2016 16/09/2016 

Período de solicitação de isenção e envio de documentos comprobatórios 

(servidores da UEPA, seus dependentes e Pessoas com Deficiência) 
20/09 a 28/09/2016 - 

Período de solicitação de renovação de inscrição para todos os 

candidatos, inclusive dos servidores da UEPA, seus dependentes e Pessoas 
com Deficiência beneficiados com isenção total – PRISE 3ª ETAPA 

- 22/09 a 06/10/2016 

Período de entrega de documentos que comprovem a solicitação de 

atendimento especial e especializado (PcD). (exame habilitatório e provas) 
- 22/09 a 06/10/2016 

Divulgação do resultado provisório da solicitação de  isenção 13/10/2016 - 

Recurso ao resultado da solicitação de  isenção 14 e 17/10/2016 - 

Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição de todos os candidatos - 07/10/2016 

Divulgação do resultado definitivo da solicitação de  isenção 21/10/2016 - 

Período de solicitação de inscrição para todos os candidatos, inclusive 

dos servidores da UEPA, seus dependentes e Pessoas com Deficiência 
beneficiados com isenção total 

25/10 a 07/11/2016 - 

Período de entrega de documentos que comprovem a solicitação de 

atendimento especial e especializado para o exame habilitatório 
25/10 a 07/11/2016 - 

Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição de todos os candidatos 08/11/2016  

Divulgação da confirmação da Inscrição  21/11/2016 19/10/2016 

Período para consulta da Confirmação da Inscrição, comunicação sobre 

problemas na confirmação da inscrição e solicitação de Correção de Dados  
21 a 29/11/2016 19/10 a 26/10/2016 

Análise e lançamento das solicitações de correção de dados 21/11 a 02/12/2016 19/10 a 28/10/2016 

Divulgação do Cartão de Informação da Prova 
 Divulgação da demanda por vagas  
Resultado dos pedidos de atendimento especializado 

- 04/11/2016 

Divulgação da lotação do Exame Habilitatório de Música 
Divulgação da demanda por vagas 
Resultado dos pedidos de  atendimento especializado -  Exame 

habiblitatório 

07/12/2016 - 

1ª e 2ª Provas do Habilitatório (3ª Etapa) - 13/11/2016 

Resultado do Exame Habilitatório de Música  
Divulgação da nova lotação (Cartão de Informação da Prova) para os 

candidatos de Licenciatura em Música 
 18/11/2016 

1ª Prova do Habilitatório 11/12/2016 - 

2ª Prova do Habilitatório  18/12/2016 - 

Resultado do Exame Habilitatório de Música  05/01/2016 - 

Prova objetiva e redação da 3ª Etapa  04/12/2016 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva da  3ª etapa  04/12/2016 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova 

objetiva da  3ª etapa 
 05 e 06/12/2016 

Previsão de divulgação do resultado final do processo Final de Janeiro/2017 Final de Janeiro/2017 


