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II ERRATA AO EDITAL Nº 56/2014-UEPA 
 
 

SELEÇÃO PARA O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
 
 

 Onde se lê: 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) torna pública a realização de Processo 

Seletivo para provimento de 25 (vinte e cinco vagas) ao Regime de Tempo Integral com 

Dedicação Exclusiva, denominado TIDE, em conformidade com a regulamentação 

constante nas Resoluções Nº. 2066/10, Nº 2082/10 e Nº 2519/13-CONSUN/UEPA, e 

mediante as normas e condições estabelecidas neste Edital, dispostas da seguinte forma: 

 

Docente/Atuação Vagas 

SEGMENTO 1 Docentes portadores da 

titulação de Doutor com 

atuação em Programa de Pós-

Graduação Stricto sensu da 

UEPA (Colaboradores ou 

Permanentes) 

10 

SEGMENTO 2 Docentes portadores da 

titulação de Mestre ou Doutor 

com atuação apenas na 

Graduação (Capital ou interior) 

10 

SEGMENTO 3 Docentes portadores de 

titulação de Mestre no interior 

5 

 

 

 Leia-se: 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) torna pública a realização de Processo 

Seletivo para provimento de 30 (trinta vagas) ao Regime de Tempo Integral com 

Dedicação Exclusiva, denominado TIDE, em conformidade com a regulamentação 

constante nas Resoluções Nº. 2066/10, Nº 2082/10 e Nº 2519/13-CONSUN/UEPA, e 

mediante as normas e condições estabelecidas neste Edital, dispostas da seguinte forma: 
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Docente/Atuação Vagas 

SEGMENTO 1 Docentes portadores da 

titulação de Doutor com 

atuação em Programa de Pós-

Graduação Stricto sensu da 

UEPA (Colaboradores ou 

Permanentes) 

10 

SEGMENTO 2 Docentes portadores da 

titulação de Mestre ou Doutor 

com atuação apenas na 

Graduação, na Capital. 

10 

SEGMENTO 3 Docentes portadores de 

titulação de Mestre ou Doutor 

com atuação apenas na 

Graduação, no interior. 

 

10 

 

 

 Onde se lê: 

 

3.12. Currículo atualizado nos últimos seis meses, modelo Completo da Plataforma Lattes, 

contendo indicação da produção acadêmico-científica nas áreas de ensino, pesquisa e/ou 

extensão nos últimos 03 (três) anos, conforme Art.13, inciso II da Resolução Nº 2519/13-

CONSUN/UEPA).  

 

 Leia-se: 

 

3.12. Currículo atualizado nos últimos seis meses, modelo Completo da Plataforma Lattes, 

contendo indicação da produção acadêmico-científica nas áreas de ensino, pesquisa e/ou 

extensão nos últimos 05 (cinco) anos, conforme Art.6, § único da Resolução Nº 2519/13-

CONSUN/UEPA).  

 

 

 Onde se lê: 

 

3.14. Cópia dos documentos comprobatórios das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão 

e Gestão dos últimos 03 (três) anos. Os documentos devem ser apresentados na mesma 

sequência apresentada no Anexo I da Resolução Nº 2519/13-CONSUN/UEPA. 

 

 Leia-se: 

 

3.14. Cópia dos documentos comprobatórios das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão 

e Gestão dos últimos 05 (cinco) anos. Os documentos devem ser apresentados na mesma 

sequência apresentada no Anexo I da Resolução Nº 2519/13-CONSUN/UEPA. 
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 Onde se lê: 
 

4.3.5. Para os efeitos de contagem da pontuação do currículo acadêmico, conforme 

descrição dos itens 4.3.2 deste edital, serão considerados os seguintes interstícios 

temporais: janeiro/2012 a dezembro/2014. 

 

 Leia-se: 
 

4.3.5. Para os efeitos de contagem da pontuação do currículo acadêmico, conforme 

descrição dos itens 4.3.2 deste edital, serão considerados os seguintes interstícios 

temporais: janeiro/2010 a dezembro/2014. 

 

 

INFORMAÇÃO: 
 

Os docentes que eventualmente já procederam com o envio dos seus respectivos 

pedidos de ingresso ao Regime de Dedicação Exclusiva poderão enviar até 23/01/2015, 

para o e-mail tideuepa@gmail.com, o seguinte: 1) pedido de alteração de segmento, 

indicando para tanto o novo segmento para o qual deseja concorrer; 2) novos 

comprovantes para anexação ao processo original (em PDF), conforme a presente errata, 

bem como reenviar, também por e-mail, a tabela do Anexo I (em WORD) contemplando o 

novo interstício temporal indicado na presente, ou seja, os últimos 05 (cinco) anos. 

 

 

Belém, 13 de janeiro de 2015. 
 
 
 
 

 

JUAREZ ANTONIO SIMÕES QUARESMA 
Reitor da Universidade do Estado do Pará 
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