
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA 

 

COMUNICADO IMPORTANTE 

 

EDITAL Nº 049/2020 

 

PROCESO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS  

 

Devido ao aumento de casos de contaminação por COVID-19 no estado do Pará, e conforme 

Decreto governamental n.º 800, publicado na Edição Extra do D.O.E. n.º 34.506, de 03 de março de 

2021 foram necessárias algumas alterações nos procedimentos para a realização da matrícula, sendo 

assim, verifique as novas orientações a seguir: 

1) A matrícula será realizada pela COAD/CCNT/UEPA diretamente no sistema SIGA-A (Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) da UEPA, onde será gerado o número de 

matrícula e encaminhado aos senhores, com o tutorial para o acesso ao sistema, como aluno 

devidamente matriculado no CCNT/UEPA;  

2) Entre os dias 10 e 12 de março de 2021, o candidato deve enviar ao e-mail 

cegpparauapebas@uepa.br, os seguintes documentos, em cópias legíveis:  

a) Comprovante de vínculo institucional: declaração do Departamento Pessoal ou contracheque;  

b) Diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso de graduação;  

c) Documento oficial de identificação com foto;  

d) CPF;  

e) Documento comprobatório de quitação com o Serviço Militar (somente para homens);  

f) Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou, na ausência deste último, da 

Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral para brasileiros, disponível no endereço 

eletrônico: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;  

g) Uma fotografia 3x4 recente; e  

h) Comprovante de residência;  

i) Formulário de solicitação de matrícula, fornecido pela COAD/CCNT.  

3) O candidato terá sua matrícula efetivada após:  

a) Ter sido classificado dentro do limite das vagas ofertadas e ser convocado para matrícula; 

b) Ter encaminhado os documentos especificados no item 2) desse comunicado, no período de 

10 a 12 de março de 2021;  

c) Ter encaminhado o formulário de solicitação de matrícula, devidamente preenchido e 

assinado, conforme subitem i) do item 2) desse comunicado;  

 

 

Belém, 09 de março de 2021. 

 

ELIANE DE CASTRO COUTINHO 

Coordenadora do Curso 

mailto:cegpparauapebas@uepa.br

