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PROCESSO SELETIVO REGULAR UNIFICADO 2022- 2ª edição (PSR/UFOPA 2022) 

 

 
 

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO REGULAR      UNIFICADO 2022- 2ª edição 

PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO AO VÍNCULO 

INSTITUCIONAL 

 
 

A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ – UFOPA, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a legislação vigente, torna público a retificação do Edital nº 43/2022- 
CPPS/UFOPA, de 26 de agosto de 2022, referente a LISTA DO RESULTADO DOS 
CANDIDATOS APROVADOS NA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
REGULAR UNIFICADO 2022- 2ª edição (PSR/UFOPA 2022), nos seguintes termos: 

 
 
 

ONDE SE LÊ: 
 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Ambientais (Noturno) - Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 
LEIA-SE: 

 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Ambientais (Noturno) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 
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ONDE SE LÊ: 
 

Licenciatura Integrada em Matemática e Física (Matutino) - Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Licenciatura Integrada em Matemática e Física (Matutino) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
 
ONDE SE LÊ: 

 
Licenciatura em Química (Vespertino) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Licenciatura em Química (Vespertino) - Santarém 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
 

ONDE SE LÊ: 

 

Licenciatura em Ciências Biológicas (Matutino) - Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 
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LEIA-SE: 
Licenciatura em Ciências Biológicas (Matutino) - Santarém 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 

ONDE SE LÊ: 
Bacharelado em Arqueologia (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Arqueologia (Integral) - Santarém 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
ONDE SE LÊ: 

 
Bacharelado em Antropologia (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 
 

Bacharelado em Antropologia (Integral) - Santarém 
 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
 
ONDE SE LÊ: 

 
Bacharelado em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional (Noturno) - 

Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
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exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 
 

Bacharelado em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional (Noturno) - 
Santarém 

 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
 
 
ONDE SE LÊ: 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas - BP em Gestão 
Ambiental (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 
LEIA-SE: 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas - BP em Gestão 
Ambiental (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 

ONDE SE LÊ: 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas - BP em 

Engenharia Sanitária e Ambiental (Integral) - Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 
LEIA-SE: 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia das Águas - BP em 
Engenharia Sanitária e Ambiental (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 
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ONDE SE LÊ: 
 

Bacharelado em Ciências Biológicas (Integral) - Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 
Bacharelado em Ciências Biológicas (Integral) - Santarém 

 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 

ONDE SE LÊ: 
 

Bacharelado em Engenharia da Pesca (Integral) - Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Engenharia da Pesca (Integral) - Santarém 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
ONDE SE LÊ: 

 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Integral) - Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 
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Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (Integral) - Santarém 

LEIA-SE: 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
ONDE SE LÊ: 

 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra (Integral) - Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 

 

exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 
 
LEIA-SE: 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências da Terra (Integral) – Santarém 
 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
 
ONDE SE LÊ: 

 
Bacharelado em Geofísica (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Geofísica (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 
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ONDE SE LÊ: 
 

Bacharelado em Geologia (Integral) - Santarém 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 
Bacharelado em Geologia (Integral) - Santarém 

 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
ONDE SE LÊ: 

 
Bacharelado em Ciências Atmosféricas (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Ciências Atmosféricas (Integral) - Santarém 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 

ONDE SE LÊ: 
Bacharelado em Engenharia Florestal (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Engenharia Florestal (Integral) - Santarém 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 
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ONDE SE LÊ: 

 
Bacharelado em Zootecnia (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Zootecnia (Integral) - Santarém 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
ONDE SE LÊ: 

 
Bacharelado em Biotecnologia (Integral) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 

diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 

57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 

exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Biotecnologia (Integral) - Santarém 

 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 

 
 
ONDE SE LÊ: 

 
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (Noturno) - Santarém 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 
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LEIA-SE: 
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (Noturno) - Santarém 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
 
 

ONDE SE LÊ: 
Licenciatura em Pedagogia (Matutino) - Óbidos 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Licenciatura em Pedagogia (Matutino) - Óbidos 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
 

ONDE SE LÊ: 
Bacharelado em Agronomia (Integral) - Juruti 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Agronomia (Integral) - Juruti 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 

ONDE SE LÊ: 
Bacharelado em Engenharia de Aquicultura (Integral) - Monte Alegre 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 
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LEIA-SE: 
Bacharelado em Engenharia de Aquicultura (Integral) - Monte Alegre 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 

ONDE SE LÊ: 
Bacharelado em Engenharia Civil (Integral) - Itaituba 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Engenharia Civil (Integral) - Itaituba 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
ONDE SE LÊ: 

Bacharelado em Ciências Biológicas (Vespertino) - Oriximiná 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 

 

LEIA-SE: 
Bacharelado em Ciências Biológicas (Vespertino) - Oriximiná 

 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 

ONDE SE LÊ: 
 

Bacharelado em Sistemas de Informação (Vespertino) - Oriximiná 
No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.4 do Edital nº 
57/2019 - CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.5 do Edital nº 57/2019 -CPPS/UFOPA). 
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LEIA-SE: 
Bacharelado em Sistemas de Informação (Vespertino) - Oriximiná 

No resultado, consta especificado o grupo de origem do candidato aprovado em grupo 
diverso do qual se inscreveu, em razão de remanejamento (item 5.7 do Edital nº 
31/2022 -CPPS/UFOPA), o qual deverá apresentar, na habilitação, os documentos 
exigidos para seu grupo de origem (item 5.7 do Edital nº 31/2022 -CPPS/UFOPA). 

 
 
 

 

1. As informações retificadas encontram-se destacadas. 

2. Os demais itens permanecem inalterados. 

3. Este Edital entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
 

Santarém-PA, 26 de agosto de 2022. 

 
 
 

 
Honorly Kátia Mestre Corrêa 

Comissão Permanente de Processos Seletivos 


