UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA REITORIA
SECRETARIA DO GABINETE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

TERMO ADITIVO AO EDITAL 062/2017-UEPA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO INTERNA DE PESSOA FISICA – 2017
NECAPS/NETRILHAS/CCSE/UEPA

PRORROGAÇÃO DE DATAS NO PROCESSO
A Universidade do Estado do Pará, por meio de sua Pró-Reitoria de Extensão –
PROEX torna pública a prorrogação nas datas (Período de inscrição; Homologação; Processo
Seletivo e Resultado da Seleção) do EDITAL Nº 062 /2017 - UEPA para SELEÇÃO INTERNA
DE PESSOA FISICA NECAPS/NETRILHAS/CCSE/UEPA, conforme especificação abaixo nos
itens II,VIII ,IX, X do referido edital:

ONDE SE LÊ:
II- PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
2.1- DATA: 12 e 13 de Junho e 2017.
2.2- Mais informações para inscrição, no núcleo de pesquisa desejado, procurar:
a ) Necaps – necapsformacaocultural@gmail.com,
b) Netrilhas – netrilhasproext2016@gmail.com

VIII. HOMOLOGAÇÃO
8.1-A homologação das inscrições será feita pela Comissão do Processo de Seleção do
Necaps e Netrilhas e divulgada no dia 15 de junho de 2017, sendo publicado o resultado no site
da UEPA e nos espaços de Convivência do Necaps e Netrilhas.
IX. PROCESSO SELETIVO
9.1 – A Seleção para PESSOA FÍSICA do Necaps e do Netrilhas, da Universidade do Estado
do Pará, será realizada entre os dias 12 de junho a 30 de junho de 2017, em duas etapas:
a) 1ª etapa: Homologação: Dar-se-á após apreciação dos documentos pessoais, dos candidatos,
pela Comissão do Processo de Seleção com resultado em 15/06/2017. Em caso de procedimento
de interposição de recursos, nesta fase, deverá ser realizado até as 23h59min do dia
16/06/2017 via endereço do Núcleo de Pesquisa escolhido. O resultado será divulgado no dia
19/06/2017 às18h nos espaços de Convivência do Necaps e Netrilhas e envio de e-mails
para candidatos requerentes.
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b) 2ª etapa: Constará da Leitura e Análise da Carta de Intenção e Currículo LATTES
comprovado encaminhado no ato da inscrição do Processo Seletivo para PESSOA FISICA
2017 do Necaps e Netrilhas. O processo dar-se- a nos dias 20 e 21 de junho de 2017, com
resultado desta etapa em 22 de junho de 2017. Em caso de procedimento de interposição de
recursos, nesta fase, deverá ser realizado até as 23h 59min do dia 23/06/2017via endereço do
Núcleo de Pesquisa escolhido. O resultado será divulgado no dia 26 de junho de 2017 às 18h nos
espaços de Convivência do Necaps e Netrilhas e envio de e-mails aos requerentes.
c) A avaliação da Carta de Intenção e Currículo LATTES seguirá as diretrizes apresentadas no
ANEXO III e ANEXO IV deste edital.
9.2-A banca avaliadora será composta por professores da Universidade e colaboradores,
atuantes dos referidos Núcleos.
X. RESULTADO DA SELEÇÃO
10.1-Ao término do Processo de Seleção a Comissão sistematizará os pareceres da banca
examinadora para expedir o Resultado Preliminar com a relação dos classificados em 27 de
junho de 2017. Em caso de Interposição, o pedido deverá ser encaminhado ao endereço
eletrônico do Núcleo pretendido no dia 28/06/2017. O Resultado do pedido de interposição,
nesta etapa, será divulgado em 30/06/2017. Após envio dos pedidos de interposição e analise
dos mesmos, será divulgado e publicado o Resultado Oficial do processo seletivo no dia 03 de
julho de 2017 a partir das 14h 30 min no site da UEPA e nos espaços de Convivência do Necaps
e do Netrilhas.
10.2-Em caso de empate serão aplicados os seguintes critérios:
a) o candidato com maior tempo de atuação no Núcleo de pesquisa pretendido;
b) o candidato com maior disponibilidade de tempo e engajamento nas ações do Núcleo
pretendido;
c) candidato com maior idade.
d) candidato com maior experiência no cargo pretendido.
10. 3 –O Resultado Oficial da Seleção será divulgado pela Comissão imediatamente após a
avaliação, com disponibilização da lista de aprovados no dia 03/07/2017 via site da UEPA e nos
espaços de convivência do Necaps e do Netrilhas a partir das 14h30min.
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LEIA –SE:
II- PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
2.1- DATA: 14 e 21 de Junho e 2017.
2.2- Mais informações para inscrição, no núcleo de pesquisa desejado, procurar:
a ) Necaps – necapsformacaocultural@gmail.com,
b) Netrilhas – netrilhasproext2016@gmail.com

VIII. HOMOLOGAÇÃO
8.1-A homologação das inscrições será feita pela Comissão do Processo de Seleção do
Necaps e Netrilhas e divulgada no dia 22 de junho de 2017, sendo publicado o resultado no site
da UEPA e nos espaços de Convivência do Necaps e Netrilhas.
IX. PROCESSO SELETIVO
9.1 – A Seleção para PESSOA FÍSICA do Necaps e do Netrilhas, da Universidade do Estado
do Pará, será realizada entre os dias 14 de junho a 05 de Julho de 2017, em duas etapas:
a) 1ª etapa: Homologação: Dar-se-á após apreciação dos documentos pessoais, dos candidatos,
pela Comissão do Processo de Seleção com resultado em 22/06/2017. Em caso de procedimento
de interposição de recursos, nesta fase, deverá ser realizado até as 16h do dia 23/06/2017
via endereço do Núcleo de Pesquisa escolhido. O resultado será divulgado no dia 23/06/2017
às18h nos espaços de Convivência do Necaps e Netrilhas e envio de e-mails para candidatos
requerentes.
b) 2ª etapa: Constará da Leitura e Análise da Carta de Intenção e Currículo LATTES
comprovado encaminhado no ato da inscrição do Processo Seletivo para PESSOA FISICA
2017 do Necaps e Netrilhas. O processo dar-se- a nos dias 26 e 27 de junho de 2017, com
resultado desta etapa em 28 de junho de 2017. Em caso de procedimento de interposição de
recursos, nesta fase, deverá ser realizado até as 16h do dia 29/06/2017 via endereço do Núcleo de
Pesquisa escolhido. O resultado será divulgado no dia 29 de junho de 2017 às 18h nos espaços de
Convivência do Necaps e Netrilhas e envio de e-mails aos requerentes.
c) A avaliação da Carta de Intenção e Currículo LATTES seguirá as diretrizes apresentadas no
ANEXO III e ANEXO IV deste edital.
9.2-A banca avaliadora será composta por professores da Universidade e colaboradores,
atuantes dos referidos Núcleos.
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X. RESULTADO DA SELEÇÃO
10.1-Ao término do Processo de Seleção a Comissão sistematizará os pareceres da banca
examinadora para expedir o Resultado Preliminar com a relação dos classificados em 30 de
junho de 2017. Em caso de Interposição, o pedido deverá ser encaminhado ao endereço
eletrônico do Núcleo pretendido no dia 03/07/2017. O Resultado do pedido de interposição,
nesta etapa, será divulgado em 04/07/2017. Após envio dos pedidos de interposição e analise
dos mesmos, será divulgado e publicado o Resultado Oficial do processo seletivo no dia 05 de
julho de 2017 a partir das 14h 30 min no site da UEPA e nos espaços de Convivência do Necaps
e do Netrilhas.
10.2-Em caso de empate serão aplicados os seguintes critérios:
a) o candidato com maior tempo de atuação no Núcleo de pesquisa pretendido;
b) o candidato com maior disponibilidade de tempo e engajamento nas ações do Núcleo
pretendido;
c) candidato com maior idade.
d) candidato com maior experiência no cargo pretendido.
10. 3 –O Resultado Oficial da Seleção será divulgado pela Comissão imediatamente após a
avaliação, com disponibilização da lista de aprovados no
dia 05/07/2017 via site da UEPA e nos espaços de convivência do Necaps e do Netrilhas a partir
das 14h30min.

Belém, 13 de junho de 2017.

MARIANE CORDEIRO ALVES FRANCO
Pró-Reitora de Extensão da UEPA.
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