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As alterações no Edital 1.2019 do PPGPAM ocorreram nos seguintes tópicos: 

1. Página 3, alínea 3.2. item a, foi adicionado informação para declaração de 

candidato que optar pela cota de servidor pública da Universidade Federal do Sul 

e Sudeste do Pará (UNIFESSPA); 

2. Página 7, alínea 4.1.3.2.5 o acréscimo da informação. Na entrevista será entregue 

ao candidato(a) uma etiqueta com o seu número de identificação no processo de 

seleção 

3. Página 8, alínea 4.1.3.2.9 onde se lê Entrevista, foi substituída por Prova Escrita; 

4. Página 10, alínea 4.1.5.3. onde se lê 06 de junho de 2019, foi substituído por 06 

de julho de 2019; 

5. Página 10, alínea 5.1. onde se lê C.L. currículo lattes, foi substituído por A.C. 

Avaliação do Currículo Lattes; 

6. Página 12, alínea 7.1. onde se lê matrícula presencial no período 15 a 19 de julho 

de 2019, foi substituída por confirmação do seu interesse de ingresso no curso; 

7. Página 12, alínea 7.2. foi incluída; 

8. Página 12, alínea 7.3. o período das matrículas dos candidatos classificados foi 

remanejado para o período de 12 a 16 de agosto de 2019. Acrescentado a 

possibilidade de fazer a matrícula por procuração; 

9. Página 15, Anexo II, suprimido o código do candidato e inserido a Linha de 

Pesquisa no qual o projeto se enquadra; 

10. Página 17, Anexo IV, suprimido as etapas 4ª, 5 ª e 6 ª Etapa do Processo Seletivo; 

11. Página 23, suprimiu a informação “a tabela com os critérios a serem avaliados 

(Anexo VIII) deverá ser preenchida e assinada pela/o candidata/o, que deve 

numerar e anexar, em seu Currículo Lattes, os documentos comprobatórios 

referentes a cada item a ser contabilizado.”  


