SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MONTE ALEGRE-CMAL
EDITAL Nº 03 DE 23 DE JULHO DE 2021 – COMISSÃO DE
ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO/CMAL/UFOPA
O CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MONTE ALEGRE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, por meio da COMISSÃO DE
ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO do Edital 03/2021, no uso de suas
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 06/DIR/CMAL/UFOPA
de 21 de julho de 2021, em cosonância com a Resolução nº
132/2015/CONSAD, que estabelece normas de afastamento docente, torna
público o presente Edital de seleção de Docentes do Campus de Monte
Alegre para participação no Congresso Brasileiro de Aquicultura e
Biologia Aquática - AQUACIÊNCIA 2021.
1. DA FINALIDADE
1.1 O presente Edital tem como finalidade a seleção de 04 (quatro)
docentes do Campus de Monte Alegre para participação no AQUACIÊNCIA
2021, os quais terão suas inscrições custeadas pelo CMAL.
1.2 O AQUACIÊNCIA 2021 ocorrerá no período de 14 a 16 de
setembro de 2021.
1.3 A participação do docente no referido evento será integralmente
remota.
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 O docente deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos para ser beneficiado com o custeio de sua
inscrição no evento acadêmico. A efetivação da inscrição do docente
implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar
desconhecimento.
2.2 Os recursos para custeio das inscrições serão alocados pelo CMAL.
2.3 O pagamento da inscrição será realizado por meio de formalização de
processo, sendo o docente responsável pela realização da inscrição e envio
do boleto para a Coordenação Administrativa do Campus para formalização
do processo.
2.4 Poderão ser solicitados outros documentos do docente para que o
processo seja formalizado.
2.5 Dúvidas e informações poderão ser esclarecidas por meio do email da
Coordenação
Administrativa
do
CMAL
sec.administrativa.cmal@ufopa.edu.br
3. DO VALOR DISPONIBILIZADO
3.1 A inscrição será custeada conforme o enquadramento do Docente nas
características do evento.
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3.2 Não será custeada inscrição com valor superior a R$ 520,00
(quinhentos e vinte reais).
4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 Ser docente efetivo do Campus de Monte Alegre.
4.2 Não se encontrar afastado até a data de realização do evento.
4.3 Ter disponibilidade para participar do evento por meio remoto
(participação online).
4.4 Manifestar interesse em participar do evento, efetuando a inscrição
e enviando em tempo hábil a documentação para formalização do processo.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1 A inscrição ocorrerá no período de 27/07/2021 a 30/07/2021 A
inscrição será exclusivamente remota, devendo ser realizada por meio do
envio de formulário, anexo a este edital, para o
email:
sec.administrativa.cmal@ufopa.edu.br
5.2 É de responsabilidade do Docente a sua inscrição, envio da
documentação, envio de recurso, fornecimento de informações corretas,
bem como o acompanhamento das fases e publicações do certame.
5.3 Não serão aceitas inscrições fora do prazo, nem realizadas por meio
diverso do previsto neste Edital.
5.4 A inscrição que não for condizente com os requisitos deste Edital será
automaticamente excluída do processo de seleção.
5.5 Terão prioridade as inscrições que contemplem apresentação de
trabalhos.
5.6 A comissão de elaboração e acompanhamento fará a análise das
inscrições solicitadas.
5.7 O candidato selecionado deverá realizar sua inscrição no
AQUACIÊNCIA 2021 e conforme o prazo previsto no item 8, encaminhar o
Boleto para o email: sec.administrativa.cmal@ufopa.edu.br para que seja
formalizado o processo de pagamento da referida inscrição.
6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
6.1 Este Edital poderá ser impugnado no prazo estabelcido no item 8.
6.2 Os recursos contra o resultado deverão ser encaminhados no prazo
estabelecido no item 8.
6.3 A Impugnação do Edital ou a interposição de Recurso contra o
resultado deverão ser encaminhandos por email, conforme os prazos
constantes do item 8
6.4 A fundamentação do recurso deverá ter argumentação lógica e basearse nos critérios estabelecidos neste Edital.
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6.5 Não serão aceitos recursos fora do prazo estabelecido neste Edital.
6.6 O resultado do julgamento dos recursos será encaminnhado ao email
do candidato requisitante.
7. DOS COMPROMISSOS DO DOCENTE SELECIONADO
7.1 Comunicar oficialmente a Coordenação Administrativa do Campus de
Monte Alegre, no prazo de 05 (cinco) dias corridos de antecedência,
qualquer eventualidade que impeça a participação no AQUACIÊNCIA 2021.
7.2
Participar de toda a programação do AQUACIÊNCIA 2021.
7.3
Apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o evento,
relatório de sua participação, contendo declaração ou certificado de
particpação no evento.
7.4 O docente que não apresentar relatório, no prazo estabelecido no
item 8, estará em pendência com Campus de Monte Alegre, implicando em
geração de Guia de Recolhimento da União – GRU para ressarcimento aos
cofres públicos do valor da inscrição.
7.5 Encaminhar à coordenação administrativa o boleto da inscrição, no
período de 05 a 08/08/2021.

8. CRONOGRAMA
ATIVIDADES
Lançamento do Edital

DATA/PERÍODO
23/07/2021

Período para impugnação do edital
Período de inscrição
Divulgação do resultado preliminar
Período para interposição de recurso contra o
resultado preliminar
Divulgação do resultado final

24 a 26/07/2021
27 a 30/07/2021
02/08/2021
03/08/2021

Período para que os docentes selecionados
enviem o boleto de inscrição
Realização do AQUACIÊNCIA 2021

05 a 08/08/2021

Período para entrega do Relatório de participação

17 a 26/09/2021

04/08/2021

14 a 16/09/2021

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Todas as informações referentes a este Edital serão publicadas no site
do Campus de Monte Alegre http://www.ufopa.edu.br/montealegre
9.2 Todas as informações fornecidas pelo docente para fins de inscrição
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neste edital estarão sujeitas à verificação e, comprovada a não veracidade
das mesmas, a qualquer tempo, o docente perderá o direito de ter sua
inscrição custeada com recursos do CMAL, além de estar sujeito às
penalidades previstas em lei.
9.3 O presente Edital poderá ser retificado, aditado, revogado ou anulado
a qualquer tempo, no todo ou em parte, por motivo de supremacia do
interesse público, sem que isso implique direito de indenização de
qualquer natureza.
9.4 É de inteira responsabilidade do docente acompanhar as publicações
referentes a este Edital.
9.5 É obrigatório o ressarcimento ao erário dos valores recebidos
indevidamente.
9.6 O Campus Monte Alegre enviará os processos de pagamentos das
inscrições após a entrega dos documentos citados neste edital e não se
responsabilizará por possíveis atrasos no pagamento em decorrência de
documentação incompleta.
9.7 Outros documentos não previstos neste edital, mas que sejam
solicitados durante a tramitação do processo serão requisitados aos
selecionados.
9.8 Os casos omissos no presente edital serão apreciados pela Comissão
de Elaboração e Acompanhamento, em primeira instância e Conselho do
campus, em segunda instância.
9.9 A comissão de Elaboração e Acompanhmanto é composta pelos
seguintes membros: Abraão Mário de Souza Costa, Fabrício Alves da Silva,
Naiara Miranda Reis e Waldinildo Azevedo Macedo.
Monte Alegre-Pa, 23 de julho de 2021.
Comissão de Elaboração e Acompanhamento do Edital 03/2021
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ANEXO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICPAR DO EDITAL 03/2021AQUACIÊNCIA – 2021
IDENTIFICAÇÃO
NOME COMPLETO :
SIAPE:
EMAIL:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IRÁ APRESENTAR TRABALHO NO AQUACIÊNCIA 2021?

{

}SIM

{

}NÃO

SE SIM, QUAL O TÍTULO DO TRABALHO:

ESTÁ CIENTE E DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES DO
EDITAL 03/2021
OBS:

{ }SIM

{

}NÃO

