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ERRATA:
2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
(...)
Onde se lê:
2.4.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 14 de janeiro de 2017.
Leia-se:
2.4.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até a data de vencimento estipulada no boleto
bancário gerado.
(...)
_________________________
3. DAS ISENÇÕES
(...)
Onde se lê:
3.2. O candidato que pleitear a isenção da taxa referida no item anterior deverá fazê-lo no ato de sua
inscrição, no período de 19 a 30 de dezembro de 2016, por meio de formulário eletrônico disponível no
endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.
Leia-se:
3.2. O candidato que pleitear a isenção da taxa referida no item anterior deverá fazê-lo no ato de sua
inscrição, no período de 19 de dezembro de 2016 a 13 de janeiro de 2017, por meio de formulário
eletrônico disponível no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.
(...)
Onde se lê:
3.4.2. A confirmação da concessão ou não da isenção da taxa de inscrição estará disponível até o dia 6 de
janeiro de 2017, na página eletrônica http://www.ceps.ufpa.br.
Leia-se:

3.4.2. A confirmação da concessão ou não da isenção da taxa de inscrição estará disponível até o dia 16 de
janeiro de 2017, na página eletrônica http://www.ceps.ufpa.br.
(...)
_________________________
5. DA PROVA
(...)
Onde se lê:
5.1.1. A prova será realizada nas dependências da EMUFPA, localizada na Av. Conselheiro Furtado, nº 2007
(entre Tv. 14 de Março e Av. Generalíssimo Deodoro), no(s) dia(s) e horário(s) que serão estabelecido(s)
após a homologação das inscrições e divulgados no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.
Leia-se:
5.1.1. A prova será realizada nas dependências da EMUFPA, localizada na Av. Conselheiro Furtado, nº 2007
(entre Tv. 14 de Março e Av. Generalíssimo Deodoro), no(s) dia(s) e horário(s) que serão divulgados no
endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br.

