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TERMO ADITIVO AOS EDITAIS 

 45/2014; 

 46/2014 

 47/2014 
 

A Universidade do Estado do Pará/UEPA torna público que o período das inscrições para a 

seleção de coralistas(Edital 45/2014), pianista(Edital 46/2014) e regente(Edital 47/2014) do madrigal 

será prorrogado, com isso, o cronograma do Processo Seletivo fica alterado da seguinte forma: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

NOS ITENS: 

4.1 - Período de Inscrição: 17/09 a 19/09/2014; 

4.2 - Inscrições e entrega de documentos: 17, 18 e 19 de Setembro de 2014; 

4.3 – A homologação das inscrições, horário e ordem dos candidatos para a realização das provas 

práticas será previamente divulgado na página de acompanhamento do certame constante no site da 

UEPA, a partir das 16h do dia 24.09.2014. 

 

5.3 – Período de realização das provas práticas será no dia 30.09.2014 no horário de 08h às 12h e de 

14h ás 17h. 

 

7.1 – O resultado será divulgado via internet, no endereço eletrônico www.uepa.br a partir das 16h do 

dia: 10.10.2014. 

 

LEIA-SE: 

 

NOS ITENS: 

4.1 - Período de Inscrição: 17/09 a 30/09/2014; 

4.2 - Inscrições e entrega de documentos: 17 a 30 de Setembro de 2014; 

4.3 – A homologação das inscrições, horário e ordem dos candidatos para a realização das provas 

práticas será previamente divulgado na página de acompanhamento do certame constante no site da 

UEPA, a partir das 16h do dia 06.10.2014. 

 

5.3 – Período de realização das provas práticas será no dia 09.10.2014 no horário de 08h às 12h e de 

14h ás 17h. 

 

7.1 – O resultado será divulgado via internet, no endereço eletrônico www.uepa.br a partir das 16h do 

dia: 20.10.2014 durante o mês de setembro de 2014. 
 

Belém, 25 de setembro de 2014. 
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