
 

 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

 

 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Trav. Perebebuí, nº 2623  – Marco   /   CEP: 66087-670 

Fone: (91) 3277-1378 

TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 082/2016-UEPA 

  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO - CCBS 

 

 

A Universidade do Estado do Pará através do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, torna 

público o acréscimo de informações no item III- Das inscrições e no Cronograma (Anexo VII), 

passando o mesmo a ficar com a seguinte redação conforme discriminado abaixo: 

 

Onde se lê:  

III. DAS INSCRIÇÕES:  

(...) 

3.2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 25 a 27 de outubro de 2016, conforme 

definido no ANEXO VII, em horários e locais estipulados no item 3.3 deste Edital, (...)   

 

Leia-se:  

 (...) 

3.2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 25 de outubro a 01 de novembro de 2016, 

diretamente nos Protocolos dos campi ou enviado para o Protocolo destes via SEDEX ou serviço 

similar de entrega rápida, para os locais estipulados no item 5.2.1 deste Edital, sendo a data de 

entrega e postagem até o último dia de inscrição, de acordo com as orientações abaixo:  

 

a) O candidato que encaminhar os documentos via SEDEX ou serviço similar de entrega rápida, 

deverá comunicar sobre esse envio à UEPA através do e-mail caop_ccbs@yahoo.com.br , 

dentro do mesmo período concedido para a entrega no Protocolo dos campi. 

 

b) Toda documentação comprobatória enviada via SEDEX ou serviço similar de entrega rápida, 

junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, será considerada como válida quando 

postada dentro das datas estabelecidas neste Edital. 

 

c) A Unidade aguardará as inscrições via correios  pelo prazo de até 3(três) dias úteis, contados 

a partir do dia seguinte ao final das inscrições.  

 

d) O candidato deverá imprimir e preencher o formulário de inscrição (anexo III do Edital) 

disponível no site www.uepa.br; 

e) Anexar ao formulário de inscrição devidamente preenchido a documentação a seguir: 

 

e.1. Declaração de Disponibilidade de horário para as atividades da Instituição devidamente 

assinada pelo candidato, definido no ANEXO IV e disponível no Edital; 

e.2. 01 (uma) via impressa do Currículo Lattes, comprovado com as cópias dos documentos 

solicitados no modelo de ficha definido no anexo VI – produção dos últimos 05 anos; 

e.3. Cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso); 

e.4. Cópia simples do Diploma de pós-graduação (frente e verso); 
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http://www.uepa.br/


 

 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

GABINETE DA REITORIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

 

 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

Trav. Perebebuí, nº 2623  – Marco   /   CEP: 66087-670 

Fone: (91) 3277-1378 

f) Efetivar sua inscrição nos endereços relacionados no item 5.2.1, com a entrega da 

documentação referida acima;  

g) Em hipótese nenhuma serão recebidos documentos, após a entrega destes no protocolo dos 

campi; 

h) O candidato só poderá se inscrever, para concorrer a uma única área de 

conhecimento/componente curricular, sob pena de anulação das inscrições subsequentes.  

 

Onde se lê: 

ANEXO VII 

CRONOGRAMA  

PROCEDIMENTO DATA 

Divulgação do Edital 20/10/2016  

Inscrições 25 a 27/10 

Homologação das Inscrições pelas bancas 31/10 e 01/11/2016 

Divulgação da Homologação  04/11/2016 

Recursos ao resultado das Homologações 

(48 h após o resultado) 
Até 08/11/2016 

Avaliação do currículo Lattes 10 e 11/11/2016 

Divulgação do resultado da avaliação dos 

currículos (candidatos aptos à entrevista) e 

respectivas datas, horários e locais das 

entrevistas. 

16/11/2016 

 

Realização das entrevistas 18 e 21/11/2016 

Divulgação do resultado preliminar 23/11/2016 

Prazo para recurso 

(48 h após o resultado) 
Até dia 25/11/2016 

Divulgação do resultado dos Recursos 29/11/2016 

Divulgação do resultado final 30/11/2016 

 

Leia-se:  

ANEXO VII 

CRONOGRAMA  

PROCEDIMENTO DATA 

Divulgação do Edital 20/10/2016  
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Inscrições 25/10 a 01/11/2016 

Homologação das Inscrições pelas bancas 08/11 e 09/11/2016 

Divulgação da Homologação  11/11/2016 

Recursos ao resultado das Homologações 

(48 h após o resultado) 
Até 16/11/2016 

Resultado do Recurso as Homologações 

 
17/11/2016 

Avaliação do currículo Lattes 18 e 21/11/2016 

Divulgação do resultado da avaliação dos 

currículos (candidatos aptos à entrevista) e 

respectivas datas, horários e locais das 

entrevistas. 

23/11/2016 

 

Realização das entrevistas 28 e 29/11/2016 

Divulgação do resultado preliminar 02/12/2016 

Prazo para recurso 

(48 h após o resultado) 
Até dia 06/12/2016 

Divulgação do resultado dos Recursos e do 

Resultado final 
12/12/2016 

 

Os demais itens do referido Edital, se mantém inalterados. 

 

Belém, 27 de outubro de 2016. 

 

VERA REGINA DA CUNHA MENEZES PALÁCIOS 

Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS/UEPA 


