SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2014
EDITAL Nº 5, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013/UFOPA

RETIFICAÇÃO AO EDITAL N.º 5, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013/UFOPA
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente,
torna públicaa presente Retificação ao Edital referente à inscrição ao Processo Seletivo Especial 2014 (PSE/ UFOPA 2014 – Seleção
Diferenciada para Povos Indígenas).
Nos itens 4.1.1; 4.3; 5.3; 5.5; 7.8; 7.17; 10.2 e 11.2, desconsiderar a informação relativa aos endereços dos polos de funcionamento das atividades
do PSE. Em tais itens, a informação de endereço dos polos passa a ser:

Polo Santarém: Sala de Atendimento do PSE 2014, da Pró-Reitoria de Ensino, Avenida Mendonça Furtado, n° 2946, sala nº 401- 4º
Piso, Bairro Fátima, Santarém/PA;

Polo Oriximiná: Rodovia PA-254, nº 257 - Bairro Santíssimo. CEP 68.270-000

Polo Itaituba: Escola Municipal Castelo Branco. Passagem Cláudio Couto, s/n. Sala das coordenações UFOPA/UAB. - Bairro São
José. CEP 68180-160.
No item 1.4,
Onde se lê:
As provas do PSE/ UFOPA 2014 ocorrerão no Campusda UFOPA em Santarém, sendo as informações pertinentes divulgadas
no cartão de inscrição do candidato indígena e através doendereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br.
Leia-se:
As provas do PSE/ UFOPA 2014 ocorrerão no Campus da UFOPA em Santarém e nos demais polos definidos neste edital, sendo as informações
pertinentes divulgadas no cartão de inscrição do candidato indígena e através do endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br.
No item 2.2,
Onde se lê:
sendo este regulamentadopela Portaria n.º 9.149, de 16 de março de 2012.
Leia-se:
sendo este regulamentado pela Resolução n.º 27, de 8 de outubro de 2013.
No item 3.3,
onde se lê:
As solicitações de inscrição serão admitidas exclusivamentevia Internet, no endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br,solicitadas no período
de 0:00 do dia 11 de novembro de 2013 até às18:00 do dia 13 de dezembro de 2013, observado o horário deSantarém/ PA.
Leia-se:
As solicitações de inscrição serão admitidas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico http://www.ufopa.edu.br, solicitadas no período
de 0:00 h, do dia 13 de novembro de 2013 até às 18:00 h do dia 13 de dezembro de 2013, observado o horário de Santarém/PA.
No item 3.6,
Onde se lê:
3.6. A entrega da documentação comprobatória na instituição,conforme indicado no item 4.1.1, poderá ser feita por terceiros,somente mediante
procuração sem obrigatoriedade de reconhecimentoem cartório, especificada para essa finalidade (conforme modelo anexoa este edital).
Leia-se: 3.7. A entrega da documentação comprobatória na instituição,conforme indicado no item 4.1.1, poderá ser feita por terceiros,somente
mediante procuração sem obrigatoriedade de reconhecimentoem cartório, especificada para essa finalidade (conforme modelo a ser publicado no
site da UFOPA).
No item 4.1,
onde se lê: Cópia da carteira de identidade ou documento de identificaçãocom foto; (consultar Luciana);
leia-se: Cópia da carteira de identidade ou documento de identificação com foto;
Onde se lê: Declaração de autorreconhecimento assinada pelo candidatoindígena (conforme modelo anexo a este edital).
Leia-se: Declaração de autorreconhecimento assinada pelo candidatoindígena (conforme modelo a ser publicado no site da UFOPA).
Onde se lê: Declaração de apoio da comunidade indígena ao candidatoindígena (conforme modelo anexo a este edital).
Leia-se: Declaração de apoio da comunidade indígena ao candidatoindígena (conforme modelo a ser publicado no site da UFOPA).
Onde se lê: Em caso de Pessoas com Deficiência (PcD), solicitação deatendimento especial para realização das provas (conforme modelo
anexo a este edital), acompanhado de justificativa e laudo médicoespecificando o tipo [...]
Leia-se: Em caso de Pessoas com Deficiência (PcD), solicitação deatendimento especial para realização das provas (conforme modelo a ser
publicado no site da UFOPA), acompanhado de justificativa e laudo médicoespecificando o tipo [...]
No item 4.1.1,
Onde se lê: Os documentos exigidos no subitem acima deverão serentregues no período de 11 de novembro a 13 de dezembro de 2013.
Leia-se: Os documentos exigidos no subitem acima deverão ser entregues no período de 13 de novembro a 13 de dezembro de 2013.
No item 5.3,
onde se lê:
candidato indígena PcD que necessitar de tempo adicionalpara realização da(s) prova(s) deverá requerê-lo, no período de24 de dezembro de 2012
a 06 de janeiro de 2012;
leia-se: O candidato indígena PcD que necessitar de tempo adicional para realização da(s) prova(s) deverá requerê-lo, no período de 24 de
dezembro de 2013 a 06 de janeiro de 2014
No item 5.5,
onde se lê: As candidatas indígenas grávidas e/ou lactantes poderãosolicitar atendimento especial para realização das provas, no períodode 24 de
dezembro de 2012 a 06 de janeiro de 2012;
leia-se: As candidatas indígenas grávidas e/ou lactantes poderão solicitar atendimento especial para realização das provas, no período de 24 de
dezembro de 2013 a 06 de janeiro de 2014.
No item 7.3,

Onde se lê: A prova de língua portuguesa (redação) será realizada nodia 12 de janeiro de 2012.
Leia-se: A prova de língua portuguesa (redação) será realizada no dia 12 de janeiro de 2014.
No item 12.3,
Onde se lê: O candidato indígena deverá estar munido do Cartão deInscrição e/ou do documento original de identidade para acesso
àsdependências de realização das provas no polo de sua opção.
Leia-se: O candidato indígena deverá estar munido do Cartão de Inscrição e do documento original de identidade para acesso às dependências de
realização das provas no polo de sua opção.
No item 13,
Onde se lê: Resposta aos recursos do Resultado FinalPreliminar
Leia-se: Resposta aos recursos do Resultado Final Preliminar e Divulgação do Resultado Final – 25/02/2104.
Santarém, 13 de novembro de 2013
JOSÉ SEIXAS LOURENÇO

