SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS SELETIVOS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 7 - COPERPS

A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS SELETIVOS (COPERPS), no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Geral da Universidade Federal do Pará, torna pública a
alteração do Edital N.º 7- COPERPS, de 12 de setembro de 2011, publicado no DOU de
12/09/2011, seção 3 páginas 52, 53, 54, 55 e 56, referente ao Processo Seletivo 2012, na seguinte
forma:
a) no item 2.1, onde se lê: As inscrições à 2ª Fase do PS UFPA 2012 serão admitidas
exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br, solicitadas a
partir das 14 horas do dia 14 de setembro de 2011 às 22 horas do dia 04 de outubro de
2011, observado o horário de Belém/PA; leia-se: As inscrições à 2ª Fase do PS UFPA 2012
serão
admitidas
exclusivamente
via
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.ceps.ufpa.br, solicitadas a partir das 14 horas do dia 14 de setembro de 2011 às
22 horas do dia 11 de outubro de 2011, observado o horário de Belém/PA.
b) No item 2.6.2, onde se lê: O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 05
de outubro de 2011; leia-se: O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o
dia 13 de outubro de 2011.
c) No item 9.2, onde se lê: A Nota Padronizada Geral a ser considerada para a 1ª Fase (NPG1)
será padronizada e disponibilizada pelo INEP/MEC, referentes à nota do ENEM 2011; leiase: A Nota Padronizada Geral a ser considerada para a 1ª fase (NPG1) resultará da média
aritmética das notas padronizadas e disponibilizadas pelo INEP/MEC das quatro áreas e da
nota da redação, referentes à nota do ENEM 2011.
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