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 A Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade 
do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, torna público, o presente aditivo 
ao Edital nº 019/2020, com a alteração das seguintes disposições: 

 
1. DA AVALIAÇÃO (ENTREVISTA) 

 
Pelo presente termo aditivo, altera-se o ítem 5. DA AVALIAÇÃO 

(ENTREVISTA) do Edital 019/2020, para incluir a seguinte disposição: 
  

a) As entrevistas ocorrerãoprioritariamente de forma presencial, tanto na capital como 

nos municipios de Santarém, Conceição do Araguaia, Salvaterra, Paragominas, 

Tucurui e Marabá. Podendo em caráter excepcional1(candidatos inscritos via 

SEDEX, impedimento dos membros da Banca, candidatos fora de seu domicílio) 

ocorrer de forma virtual (através de videoconferência pelo Google Meet); 

 

b) Em caso de ocorrer de forma virtual, seráde exclusiva responsabilidade do 

candidato estabelecer o contato no horário marcado previamente, em situações de 

falhas técnicas, ou quaisquer outras intercorrências, que impeçam a efetivação 

dessa etapa do processo, o candidato será considerado ausente e, 

consequentemente, eliminado.  

 
c) A UEPA não se responsabilizará por problemas técnicos ocorridos no equipamento 

ou na conexão do candidato durante a realização dessa etapa. 

 
 

 

 

 

                                                           
1 Caso haja algum impedimento em participar da entrevista presencial, conforme os descritos acima,  o 
candidato deverá informar através do emailprocessoseletivo_ccbs@yahoo.com a Comissão 
Organizadora, até as 14h do dia 18/08/20. 



 
 

2. DO CRONOGRAMA 
 

Altera-se ainda o ANEXO I do Edital 019/2020, fazendo constar as 
seguintes previsões dedatas no CRONOGRAMA: 

 
PROCEDIMENTOS DATAS 

Divulgação do Edital 05/03(Quinta- feira) 

Período de inscrição de todos os candidatos, 

inclusive os beneficiados com isenção total. 
05 a 10/03 

(Quinta a Terça- feira) 

  Avaliação do Currículo Lattes 11/03 (Quarta -feira) 

Divulgação do Resultado Preliminar da análise de títulos 12/03(Quinta- feira) 

Recursos ao Resultado Preliminar da análise de títulos ( 48h úteis 
após a divulgação) 16/03 (Segunda- feira) 

Análise dos recursos ao Resultado Preliminar pela 

Comissão Examinadora 17/03 (Terça- feira) 

Divulgação do Resultado Final da prova de títulos (pós recursos) 18/03 (Quarta -feira) 

Convocatória para a Entrevista (site da UEPA) 18/08 (Terça-feira) 

 Divulgação dos dias, horários e locais das entrevistas. 19/03 (Quarta -feira) 

Entrevistas 
20 a 21/08 

(Quinta e Sexta- feira) 

Divulgação do Resultado Preliminar 25/08 ( Terça- feira) 

Recursos ao Resultado Preliminar  ( 48h úteis após a divulgação) Até 27/08 (Quinta- feira) 

Divulgação do Resultado Final 28/08 (Sexta- feira) 
  

 

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital nº 019/2020, não 
expressamente modificadas através do presente aditivo. 

 
Belém, 18 de agosto de  2020. 

 
VERA REGINA DA CUNHA MENEZES PALÁCIOS 
Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 


