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II ERRATA AO EDITAL Nº 032/2015 – UEPA 
 

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO - ANO ACADÊMICO DE 2015 
 

A Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA torna pública a II Errata ao Edital n° 032/2015-UEPA de seleção para o Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem – Mestrado em Enfermagem do Ano Acadêmico de 2015, 

publicado no diário oficial no dia 15 de abril de 2014 e nos sites da UEPA e do PPGENF, nos 

seguintes termos: 

 

 ONDE SE LÊ: 

2.1.3. A isenção mencionada deverá ser solicitada mediante o preenchimento de formulário online, 

no qual deverá constar a indicação do Número de Identificação Social - NIS, constante na base de 

dados CadÚnico existente no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

anexando cópia do comprovante e declaração de que atende à condição estabelecida no item b. Os 

dados informados deverão ser idênticos aos dados pessoais constante no CadÚnico. Caso haja 

divergências cadastrais, o sistema de inscrição de isenção negará a solicitação. 

 

 LEIA-SE: 

2.1.3. A isenção mencionada deverá ser solicitada mediante o preenchimento de formulário online, 

no qual deverá constar a indicação do Número de Identificação Social - NIS, constante na base de 

dados CadÚnico existente no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), 

anexando cópia do comprovante e declaração de que atende à condição estabelecida no item b. Os 

dados informados deverão ser idênticos aos dados pessoais constante no CadÚnico. Caso haja 

divergências cadastrais, o sistema de inscrição de isenção negará a solicitação. O formulário 

preenchido e documentos comprobatórios deverão ser entregues na Sala de Coordenação do 

Mestrado (Av. José Bonifácio, 1289). 

 

Belém, 24 de abril de 2015. 

 

 

ILMA PASTANA FERREIRA 

Diretora do Centro Ciências Biológicas e da Saúde 


