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O Processo Seletivo Regular 2021, regulamentado pelo Edital Nº 02/2021-
CPPS/UFOPA, de 05 de abril de 2021, em decorrência da pandemia, teve o modo de 
apresentação dos documentos, pelos candidatos classificados no processo, alterado de 
presencial para remoto.  

Considerando o memorando eletrônico Nº 54/2021 – CTIC, no qual o Centro de 
Tecnologia da Informação e Comunicação da Ufopa informa “que o sistema de 
habilitação de candidatos do PSR (Processo Seletivo Regular), passou por um período 
de instabilidade no seu funcionamento no fim de semana (02 a 04/07), fora do 
expediente da equipe. Devido ao excesso no limite de armazenamento do servidor, 
ocorreu a indisponibilidade da funcionalidade de carregamento de arquivos.” 

Considerando o que está previsto no edital de abertura, itens 9.6 e 8.4 conforme 
exposto a seguir que “os casos omissos e eventuais dúvidas serão resolvidos e 
esclarecidos, em primeira instância, pela Comissão Permanente de Processos Seletivos 
(CPPS)”.  

A CPPS reunida no dia 08 de julho de 2021 reconhece a falha técnica, e visando 
não prejudicar os candidatos envolvidos no processo, orienta que: 

 
A. Os candidatos que NÃO FINALIZARAM a entrega de documentos na plataforma 

de habilitação: 
Confiram todos os documentos inseridos na plataforma e se os mesmos podem ser 
visualizados, principalmente os anexados entre os dias 02/07 a 05/07/2021 (13h). Caso 
não consiga visualiza-los, remova-os e insira-os novamente. Orientamos que talvez seja 
necessário limpar o cache ou então trocar de navegador. 

 
B. Os candidatos que FINALIZARAM a entrega de documentos na plataforma de 

habilitação: 
Durante a análise documental, serão conferidos os documentos enviados, e caso seja 
constatado algum problema em virtude da falha da plataforma, será publicado edital no 
site do processo seletivo com a relação dos candidatos e a lista do(s) documento(s) em 
que houve falha/erro. Neste caso será reaberto novo prazo e indicada a forma de envio 
da documentação. Considerando a especificidade do caso e para garantir o direito dos 
candidatos, poderá ser publicado mais de um edital. 

 
Orientamos que os candidatos acompanhem atentamente todas as publicações 

no site do processo seletivo: http://ufopa.edu.br/proen/processos-
seletivos/regular/psr-unificado-2021/ 

 
Santarém - PA, 8 de julho de 2021.  
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