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EDITAL Nº 018/2022 – UEPA
COMUNICADO AOS CANDIDATOS
A Universidade do Estado do Pará, considerando o disposto nas Portarias da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - MEC/CAPES nº 183 de 21 de outubro de 2016, Portaria
CAPES nº 102, de 10 de maio de 2019 e Instrução Normativa nº 2, de 19 de abril de 2017, que regulamentam
as diretrizes para concessão e pagamento de bolsas, prevê a realização de Processo Seletivo no âmbito da
Universidade Aberta do Brasil - UAB , informa:
A Comissão Avaliadora resolve retificar o resultado preliminar do presente PSS considerando que
foram observadas inconsistências nas documentações após a divulgação dos resultados, sendo
imprescindível a reavaliação de todos os arquivos enviados a fim de que se faça cumprir o item 11.3 do edital
18/2022 - UEPA “A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará na eliminação do(a)
candidato(a) a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais cabíveis”.
Esclarecemos, ainda, que os recursos ao resultado preliminar poderão ser encaminhados nos dias 29
e 30/04/2022 e que o Resultado definitivo com os nomes, pontuações totais e classificações dos candidatos
não eliminados que comporão o cadastro de reserva estará disponível na página de acompanhamento do
PSS em 03/05/2022 (conforme cronograma retificado).
EDITAL Nº 18/2022 – UEPA ANEXO IV CRONOGRAMA
ATIVIDADE
Resultado preliminar da análise dos documentos e Currículo
Lattes
Interposição de recurso ao resultado da análise dos
documentos e Currículo Lattes
Resultado do Julgamento de recursos

PERÍODO
28/04/2022
29 e 30/04/2022

Divulgação do resultado final do processo seletivo
Belém, 27 de abril de 2022
Comissão Avaliadora do Processo Seletivo

03/05/2022
03/05/2022

