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II ERRATA AO EDITAL 041/2022 - UEPA

CHAMADA PÚBLICA PARA PROCESSO SELETIVO SELEÇÃO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO EM SAÚDE NA AMAZÔNIA – MODALIDADE

DOUTORADO - Turma 2022

A Direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade do Estado do
Pará – UEPA torna público a retificação no EDITAL 041/2022 - UEPA conforme especificado abaixo,
mantendo-se inalterados os demais itens e subitens do referido edital:

ONDE SE LÊ:

2 Requisitos
2.1 Poderão participar do processo seletivo os candidatos que atendam,
simultaneamente, às seguintes condições:
d) Comprovante de produção científica de, no mínimo, um artigo publicado, em revistas
Qualis A ou B, oriunda da dissertação do mestrado, na área do programa ou área afim,
publicado nos últimos 05 (cinco) anos a contar da data de início das inscrições. (2018-
2022).

IX – CRONOGRAMA DOPROCESSO SELETIVO

Atividade – Seleção do Doutorado Período -2021
Período de divulgação do Edital 26 a 27/04/2022
Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de solicitação
de esclarecimento em relação ao texto do edital,através do e-mail
selecaoppgesauepa@gmail.com

28 a 29/04/2022

Período de inscrições 02/05 a 31/05/2022
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 02 a 06/05/2022
Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 13/05/2022
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 03/06/2022
Data limite para o pedido de recurso inscrições não homologadas 07/06/2022
Resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 10/06/2022
Análise do Currículo e análise do projeto (Primeira etapa)
Resultado da primeira etapa 30/06/2022
Data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 04/07/2022
Resultado de recurso da primeira etapa 06/07/2022
Entrevista (Segunda etapa)
Período das entrevistas 15 a 19/08/2022
Resultado dos candidatos aptos na segunda etapa 22/08/2022
Prazo para recurso da segunda etapa 24/08/2022
Resultado de recurso da segunda etapa 26/08/2022
Resultado final
Resultado final 30/08/2022
Período de matricula 30/08 a 02/09/2022

mailto:selecaoppgesauepa@gmail.com


LEIA-SE:
2 Requisitos
2.1 Poderão participar do processo seletivoos candidatos que atendam,simultaneamente, às
seguintes condições:
d) Comprovante de produção científica de, no mínimo, um artigo publicado ou aceito
para publicação, em revistas Qualis A ou B.

IX – CRONOGRAMA DOPROCESSO SELETIVO

Belém, 26 de maio de 2022.

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS
Reitor da Universidade do Estado do Pará

Atividade – Seleção do Doutorado Período -2021
Período de divulgação do Edital 26 a 27/04/2022
Prazo para impugnação do Edital ou para a possibilidade de solicitação
de esclarecimento em relação ao texto do edital,através do e-mail
selecaoppgesauepa@gmail.com

28 a 29/04/2022

Período de inscrições 02/05 a 10/06/2022
Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 02 a 06/05/2022
Resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição 13/05/2022
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 15/06/2022

Data limite para o pedido de recurso inscrições não homologadas 17/06/2022
Resultado do pedido de recurso de inscrições não homologadas 21/06/2022
Análise do Currículo e análise do projeto (Primeira etapa)
Resultado da primeira etapa 15/08/2022
Data-limite do pedido de recurso da primeira etapa 17/08/2022
Resultado de recurso da primeira etapa 19/08/2022
Entrevista (Segunda etapa)
Período das entrevistas 22 a 26/08/2022
Resultado dos candidatos aptos na segunda etapa 29/08/2022
Prazo para recurso da segunda etapa 31/08/2022
Resultado de recurso da segunda etapa 02/09/2022
Resultado final
Resultado final 02/09/2022
Período de matricula 05 a 09/09/2022

mailto:selecaoppgesauepa@gmail.com
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