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1º PROCESSO SELETIVO ESPECIAL DE 2016 – PSE 2016-1  
EDITAL Nº 1 – COPERPS, DE 30 DE MARÇO DE 2016 

COMUNICADO 

A Comissão Permanente de Processos Seletivos (Coperps), de acordo com o que 
dispõe o subitem 10.2 do edital em epígrafe, comunica  aos alunos que cursaram todo 
o ensino médio em escola pública e aos que cursaram o ensino médio em escola 
privada, na condição de bolsistas, que solicitaram isenção do pagamento da taxa de 
inscrição para participar do PSE 2016-1, que devem apresentar o histórico escolar e 
a documentação exigida no Anexo do Edital N 0 1, no período de 27 de abril a 2 de 
maio de 2016 , a fim de comprovarem carência socioeconômica. 

Comunica, ainda:  

1 - Os candidatos que solicitaram a isenção e não cumprem os requisitos, devem 
efetuar pagamento da taxa de inscrição até o dia 12 de maio de 2016 . 

2 - A confirmação da concessão da isenção da taxa de inscrição estará disponível 
dia 9 de maio de 2016 , na página eletrônica http://www.ceps.ufpa.br. O candidato que 
não receber o benefício deve efetuar o pagamento da referida taxa até 12 de maio de 
2016. 

3 - O candidato que não apresentar a documentação prevista ou não tiver a isenção 
concedida, se não efetuar o pagamento referido, terá sua inscrição cancelada .   

4 - A documentação poderá ser entregue, nos horários de 8h às 12h e 14h às 17h,  
nas seguintes localidades: (1) em Altamira/PA:  Secretaria do Campus de Altamira – 
Rua Coronel José Porfírio, 2515, Bairro São Sebastião; (2) em Belém/PA – Auditório 
do Bloco K, Campus Básico – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, Rua 
Augusto Correa, n.º 1, Bairro Guamá.  

5 - O candidato que optar por entregar a documentação via Sedex, deverá endereçar a 
documentação ao Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará 
(Ceps/UFPA) – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, Rua Augusto Correa, 
n.º 1, Bairro Guamá, CEP: 66075-110, Belém/PA, respeitado o período de 27 de abril 
a 2 de maio de 2016 . 

Belém/PA, 25 de abril de 2016. 

MARIA LÚCIA HARADA 
Presidente da Coperps 


