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ALTERAÇÃO DO EDITAL N.º 8 – COPERPS 

 
A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS SELETIVOS (COPERPS), no uso das 

atribuições que lhe confere o Regimento Geral da Universidade Federal do Pará torna público a 
Alteração do Edital N.º 8 - COPERPS,  que foi disponibilizado no DOU no dia 15/09/2010, na 
seção 3, página 66, referente ao Processo Seletivo 2011, na seguinte forma: 
  
1.  O item 5.3 do Edital passa a ter a seguinte redação: 
5.3 O (A) candidato (a) na condição de Pessoa com Deficiência (PcD) classificado deverá 
apresentar-se-á a Comissão Multiprofissional de Perícia Médica da UFPA, em conformidade 
com o Edital de Habilitação a ser divulgado pelo CIAC/UFPA.  
2.  O item 5.3 passa a contar com os subitens: 
5.3.1. No dia da perícia médica o (a) candidato (a) deverá apresentar laudo médico, original ou 
cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos doze meses, que ateste a espécie e o grau 
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência.  
5.3.2. A não-observância do disposto no item anterior, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos 
em tais condições.  
5.3.3. Configurando-se a hipótese do item anterior, será chamado o primeiro candidato 
aprovado, não classificado, observando-se a ordem decrescente de classificação da Pessoa 
com Deficiência (PcD).  
5.3.4. As vagas destinadas à Pessoa com Deficiência (PcD) que não forem providas por falta 
de candidatos aprovados não poderão ser preenchidas por outros candidatos do Processo 
Seletivo UFPA 2011, sendo, portanto, extintas.   
 
3. Fica alterada a oferta constante do Anexo do Edital N.º 8- COPERPS conforme quadro 
abaixo: 
 

Cidade Cod. Curso (Modalidade) Turno 2º 
Período 

4º 
Período 

Altamira 615 
Letras Língua Portuguesa 

(Licenciatura) Vespertino 40  

Belém 444 Ciências Naturais (Licenciatura) Vespertino/Noturno* 40  

Breves 411 
Letras Língua Portuguesa 

(Licenciatura) Noturno 40  

Cametá 611 Sistemas de Informação 
(Bacharelado) 

Vespertino 26  

*Algumas disciplinas vão iniciar a partir das 16h40 
 

 



Belém, 04 de outubro de 2010. 
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