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TERMO ADITIVO AO EDITAL 013/2017-UEPA 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE CANDIDATOS PARA 

BOLSISTAS DO MADRIGAL 
 

A Universidade do Estado do Pará – UEPA, por meio do Núcleo de Arte e Cultura - 

NAC, torna público que as inscrições ao Edital do Projeto “Madrigal da UEPA” foram 

prorrogadas até o dia 10 de março de 2017, no horário de 09:00h as 14:00h. 

 

 ONDE SE LÊ: 

4- Inscrição, entrega de documentos, seleção e divulgação:  

4.2 - As inscrições e entrega de documentos serão realizadas exclusivamente no Núcleo de 

Arte e Cultura da UEPA, localizado na Rua Dom Pedro I, nº 519 (entre Senador Lemos e 

Municipalidade) - Umarizal, no período de 13 a 17 de Fevereiro de 2017 (dias úteis), 09:00h 

às 14:00h, observado o horário de Belém-PA;  

4.3 - A Homologação das inscrições dos candidatos será previamente divulgado na página de 

acompanhamento do certame constante no site da UEPA, a partir das 10h do dia 20/02/2017;  

4.4 – Horários, datas e a ordem dos candidatos para a realização das provas práticas será 

previamente divulgado na página de acompanhamento do certame constante no site da UEPA, 

a partir das 14h do dia 20/02/2017;  

4.5 - Datas e Horário da Seleção: A Seleção dos candidatos a Bolsistas do Madrigal da UEPA 

irá acontecer nos dias 21 e 22 de Fevereiro de 2017, no horário de 08h30 as 11h30 e 13h30 as 

16h30, o local de realização será o Núcleo de Arte e Cultura-NAC UEPA –, localizado na Rua 

Dom Pedro I, nº 519 (entre Senador Lemos e Municipalidade) – Umarizal.  
4.7 – O resultado da seleção será divulgado no dia 23/02/2017 no site http://www.uepa.br. 

 LEIA –SE: 

4- Inscrição, entrega de documentos, seleção e divulgação:  

4.2 - As inscrições e entrega de documentos serão realizadas exclusivamente no Núcleo de 

Arte e Cultura da UEPA, localizado na Rua Dom Pedro I, nº 519 (entre Senador Lemos e 

Municipalidade) - Umarizal, no período de 21 de Fevereiro a 10 de Março de 2017 (dias 

úteis), 09:00h às 14:00h, observado o horário de Belém-PA;  

4.3 - A Homologação das inscrições, dos candidatos será previamente divulgado na página de 

acompanhamento do certame constante no site da UEPA, a partir das 10h do dia 13/03/2017;  

4.4 – Horários, datas e a ordem dos candidatos para a realização das provas práticas será 

previamente divulgado na página de acompanhamento do certame constante no site da UEPA, 

a partir das 14h do dia 13/03/2017;  

4.5 - Datas e Horário da Seleção: A Seleção dos candidatos a Bolsistas do Madrigal da UEPA 

irá acontecer nos dias 14 e 15 de Março de 2017, no horário de 08h30 as 11h30 e 13h30 as 

16h30, o local de realização será o Núcleo de Arte e Cultura-NAC UEPA –, localizado na Rua 

Dom Pedro I, nº 519 (entre Senador Lemos e Municipalidade) – Umarizal.  
4.7 – O resultado da seleção será divulgado no dia 16/03/2017 no site http://www.uepa.br. 

Belém, 20 de fevereiro de 2017. 

 

ANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

Reitora da Universidade do Estado do Pará em exercício 
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