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II ERRATA AO TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 49/2013-UEPA 

PRISE – Subprograma XVII (3ª ETAPA) 

 

A Universidade do Estado do Pará, conforme deliberação tomada pela Comissão 

Permanente de Acesso ao Ensino Superior – COPAES, em reunião realizada no dia 

03/09/2015, torna pública a alteração no Cronograma constante no anexo II do Termo 

Aditivo ao Edital 049/2013-UEPA conforme especificado abaixo: 

 

ONDE SE LÊ: 

ATIVIDADE DATA / 

PERÍODO 

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. 

25/08 a 

10/09/2015 

Período de entrega de documentos que comprovem a solicitação de 

atendimento especial e especializado (PcD). 

25/08 a 

10/09/2015 

Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição de todos os 

candidatos 
11/09/2015 

Realização da prova objetiva e de redação da 3ª Etapa 06/12/2015 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva da 3ª Etapa 06/12/2015 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da 

prova objetiva da 3ª Etapa 
07 e 08/12/2015 

 

LEIA-SE: 

ATIVIDADE DATA / 

PERÍODO 

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. 

25/08 a 

15/09/2015 

Período de entrega de documentos que comprovem a solicitação de 

atendimento especial e especializado (PcD). 
25/08 a 

15/09/2015 

Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição de todos os 

candidatos 
16/09/2015 

Realização da prova objetiva e de redação da 3ª Etapa 07/12/2015 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva da 3ª Etapa 07/12/2015 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da 

prova objetiva da 3ª Etapa 
08 e 09/12/2015 

 

Belém, 08 de setembro de 2015. 
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