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Retificação 02 do Edital 02/2018 

Seleção da Turma 2019 do PPGCom 
 

 

A Comissão do Processo Seletivo - Turma 2019 do Programa de Pós-Graduação Comunicação, 

Cultura e Amazônia (PPGCom) da Universidade Federal do Pará (UFPA) torna pública a 

presente retificação no seu Edital de Seleção: 

 

No art.7º, item “f” onde se lê: 

f. Título de Eleitor e comprovante(s) de comparecimento à última eleição; 

 

Passa-se a ler: 

f. Título de Eleitor e comprovante(s) de comparecimento à última eleição ou declaração de 

quitação eleitoral atualizada emitida pelo TSE; 

 

No art.7º, item “h” onde se lê: 

h. Carta de comprometimento do candidato à Coordenação do Programa, explicitando a 

disponibilidade para dedicação ao curso. Caso o candidato possua vínculo empregatício, deve 

apresentar carta de concordância do empregador em liberar o candidato para cumprimento das 

atividades discentes. O não cumprimento dessas exigências poderá acarretar a desclassificação 

do candidato no processo seletivo; 

 

Passa-se a ler: 

h. Carta de comprometimento do candidato à Coordenação do Programa, explicitando a 

disponibilidade para dedicação ao curso. Caso o candidato possua vínculo empregatício, deve 

apresentar carta de concordância do empregador em liberar o candidato para cumprimento das 

atividades discentes no caso de aprovação no processo seletivo.  

 

No Anexo I (Roteiro de elaboração do Plano de Pesquisa) onde se lê: 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE PESQUISA  

a) Número de inscrição do candidato, que será fornecido no ato da inscrição; 

 



Passa-se a ler: 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE PESQUISA  

a) Número do RG do candidato; 

 

No Anexo II Calendário do Processo Seletivo onde se lê: 

Inscrição ao processo seletivo: 03/09/2018 e 05/10/2018 

 

Passa-se a ler: 

Inscrição ao processo seletivo: 03/09/2018 até 05/10/2018 

 

Informa-se ainda que houve ajuste na numeração sequencial dos artigos do edital, 

sem prejuízo ao conteúdo. 

 

 

Belém-PA, 01 de outubro de 2018. 
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