UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA REITORIA
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
I ERRATA AO EDITAL Nº 020/2020-UEPA
PROCESSO SELETIVO PARA O I CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA
Considerando-se as restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e a Instrução
Normativa nº 002/2020, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP/UEPA), publica-se a
presente errata alterando a modalidade, o funcionamento e o cronograma do I Curso de Especialização em
Gestão Pública, conforme segue:
ONDE SE LÊ:
A Universidade do Estado do Pará (UEPA) torna público que estarão abertas as inscrições ao Processo
Seletivo para o I Curso de Especialização (pós-graduação lato sensu) em Gestão Pública, na modalidade
presencial e gratuita [...].
LEIA-SE:
A Universidade do Estado do Pará (UEPA) torna público que estarão abertas as inscrições ao Processo
Seletivo para o I Curso de Especialização (pós-graduação lato sensu) em Gestão Pública, na modalidade
híbrida (presencial e EAD) e gratuita [...].
ONDE E LÊ:
2 DO CURSO
2.1 DO OBJETIVO
2.1.1 O I Curso de Especialização em Gestão Pública, modalidade presencial e gratuita, [...].
LEIA-SE:
2 DO CURSO
2.1 DO OBJETIVO
2.1.1 O I Curso de Especialização em Gestão Pública, modalidade híbrida (presencial e EAD) e gratuita,
[...].
ONDE SE LÊ:
2.2 DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
2.2.1 O Curso de Especialização em Gestão Pública compreenderá uma carga horária total de 360
horas/aula, dividida em 17 módulos (disciplinas) incluído um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As
aulas, a Coordenação e a Secretaria Acadêmica do Curso de Especialização em Gestão Pública
funcionarão preferencialmente nas dependências do Campus V-CCNT, localizado à Travessa Eneas
Pinheiro, nº 2626, bairro do Marco, Belém-PA, CEP: 66.095-015, tel.: (91) 3131-1911, e-mail:
coadccnt@uepa.br.
LEIA-SE:
2.2 DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
2.2.1 O Curso de Especialização em Gestão Pública compreenderá uma carga horária total de 360
horas/aula, dividida em 17 módulos (disciplinas) incluído um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As
aulas presenciais, a Coordenação e a Secretaria Acadêmica do Curso de Especialização em Gestão
Pública funcionarão preferencialmente nas dependências do Campus V-CCNT, localizado à Travessa
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Eneas Pinheiro, nº 2626, bairro do Marco, Belém-PA, CEP: 66.095-015, tel.: (91) 3131-1911, e-mail:
coadccnt@uepa.br. As aulas EAD ocorrerão por meio de videoconferência, utilizando-se a
ferramenta Google Meet. É de inteira responsabilidade dos alunos matriculados no curso de
especialização em Gestão Pública possuir os recursos mínimos necessários de aceso à internet,
hardware e software para comparecimento às aulas EAD, via Google Meet. Esses recursos mínimos
podem ser consultados na página de suporte da ferramenta Google Meet
(https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=pt-BR).
ONDE SE LÊ:
2.2.3 Os módulos do Curso de Especialização em Gestão Pública serão ofertados na modalidade
presencial, [...].
LEIA-SE:
2.2.3 Os módulos do Curso de Especialização em Gestão Pública serão ofertados na modalidade híbrida
(presencial e EAD), [...].
ONDE SE LÊ:
3.2.1 O candidato que não se enquadrar no Item 3.1 deste Edital deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por meio de boleto bancário a ser gerado no momento da
inscrição.
LEIA-SE:
3.2.1 O candidato que não se enquadrar no Item 3.1 deste Edital deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais), por meio de depósito ou transferência para a Conta
Corrente 180.325-5, Agência 014, Banco BANPARÁ, CNPJ 34.860.833/0001-44, Universidade do
Estado do Pará. Não serão aceitos depósitos por meio de envelope em máquinas de
autoatendimento.
ONDE SE LÊ:
3.3.1 A inscrição do candidato será realizada exclusivamente por meio do endereço eletrônico
https://www4.uepa.br/selecao/inscricoes/, no período estabelecido no cronograma deste Edital (Anexo I),
devendo ser anexados as imagens dos originais, em um único arquivo em formato PDF, dos seguintes
documentos:
a) Ficha Funcional emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, DGP/UEPA ou último contra-cheque
(somente para servidores da UEPA);
b) Diploma de graduação (frente e verso) ou declaração de conclusão de curso de graduação emitidos e
registrados por instituição de ensino superior devidamente credenciada pelo MEC;
c) Documento oficial de identificação com foto (frente e verso, conforme Item 3.3.4);
d) Currículo Lattes com comprovações (conforme Item 4.2.5.4), atualizado nos últimos seis meses;
e) Tabela de pontuação do Currículo Lattes preenchida (Anexo III);
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LEIA-SE:
3.3.1 A inscrição do candidato será realizada exclusivamente por meio do endereço eletrônico
https://www4.uepa.br/selecao/inscricoes/, no período estabelecido no cronograma deste Edital (Anexo I),
devendo ser anexados as imagens dos originais, em um único arquivo em formato PDF, dos seguintes
documentos:
a) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (exceto para candidatos cuja solicitação de
isenção da taxa de inscrição tenha sido deferida).
b) Ficha Funcional emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, DGP/UEPA ou último contra-cheque
(somente para servidores da UEPA);
c) Diploma de graduação (frente e verso) ou declaração de conclusão de curso de graduação emitidos e
registrados por instituição de ensino superior devidamente credenciada pelo MEC;
d) Documento oficial de identificação com foto (frente e verso, conforme Item 3.3.4);
e) Currículo Lattes com comprovações (conforme Item 4.2.5.4), atualizado nos últimos seis meses;
f) Tabela de pontuação do Currículo Lattes preenchida (Anexo III);
ONDE SE LÊ:
ANEXO I- CRONOGRAMA
Atividade

Data/Período

Publicação do Edital.

09/03/2020

Solicitação de inscrição no Processo Seletivo.

09/03/2020 a 31/03/2020

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

09/03/20 a 12/03/2020
17/03/2020
(até às 12h)
18/03/2020 e 19/03/2020
24/03/2020
(até às 12h)
01/04/2020
03/04/2020
(até às 12h)
06/04/2020 a 07/04/2020
09/04/20
(até às 12h)
20/04/2020
(até às 12h)
22/04/2020 e 23/04/2020

Resultado preliminar da solicitação de isenção
Recurso ao Resultado preliminar da solicitação de isenção
Resultado definitivo da solicitação de isenção
Prazo final para pagamento da inscrição
Resultado preliminar da homologação de inscrição no Processo
Seletivo.
Recurso ao Resultado preliminar da homologação de inscrição.
Resultado definitivo da homologação das inscrições.
Resultado preliminar da análise de Currículo Lattes.
Recurso ao resultado preliminar da análise de Currículo Lattes.
Resultado definitivo da análise de Currículo Lattes e convocação dos
candidatos classificados, dentro do número de vagas ofertadas, para
matrícula.

24/04/2020
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Matrícula dos candidatos classificados dentro do número de vagas
ofertadas.
Início das aulas.

27/04/2020 a 30/04/2020
08/05/2020

LEIA-SE:
ANEXO I- CRONOGRAMA
Atividade

Data/Período

Publicação do Edital.

09/03/2020

Solicitação de inscrição no Processo Seletivo.

09/03/2020 a 15/01/2021

Solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição.

09/03/2020 a 12/03/2020
17/03/2020
(até às 12h)
18/03/2020 e 19/03/2020
11/01/2021
(até às 12h)
15/01/2021
17/01/2021
(até às 12h)
20/01/2021 a 21/01/2021
08/02/2021
(até às 12h)
22/02/2021
(até às 12h)
23/02/2021 e 24/02/2021

Resultado preliminar da solicitação de isenção
Recurso ao Resultado preliminar da solicitação de isenção
Resultado definitivo da solicitação de isenção
Prazo final para pagamento da inscrição
Resultado preliminar da homologação de inscrição no Processo
Seletivo.
Recurso ao Resultado preliminar da homologação de inscrição.
Resultado definitivo da homologação das inscrições.
Resultado preliminar da análise de Currículo Lattes.
Recurso ao resultado preliminar da análise de Currículo Lattes.
Resultado definitivo da análise de Currículo Lattes e convocação dos
candidatos classificados, dentro do número de vagas ofertadas, para
matrícula.
Matrícula dos candidatos classificados dentro do número de vagas
ofertadas.
Início das aulas.

01/03/2021
02/02/2021 a 04/03/2021
05/03/2021

Belém, 07 de janeiro de 2021.

RUBENS CARDOSO DA SILVA
Reitor da Universidade do Estado do Pará

