
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 06 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – Unifesspa, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei nº 12.824, de 05 de junho de 2013, publicada 

no Diário Oficial da União, de 06 de junho de 2013; com o Decreto Presidencial de 15 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União nº 177-A, de 15 de setembro de 2020, 

seção 02, pg. 01, torna pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 06, de 21 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União nº 244 em 22 de dezembro de 2019, seção 03, página 

121, conforme a seguir: 

1.Fica retificado o item 13.1 do Edital nº 06, de 21 de dezembro de 2020, que passa a ter a seguinte redação: 

      13.1. As provas do concurso serão realizadas em datas a serem definidas a depender da evolução da pandemia da COVID-19 e após consulta ao Comitê de Biossegurança da Unifesspa,                  

com ampla divulgação antecipada do cronograma das atividades, conforme ANEXO III do edital.  

2.Fica retificado o ANEXO III (calendário do concurso) do Edital nº 06, de 21 de dezembro de 2020, que passa a vigorar conforme a seguir: 

 

ATIVIDADE  PERÍODO LOCAL  

Período de Inscrições 22/12/2020 a 22/02/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Período para solicitar atendimento diferenciado 22/12/2020 a 22/02/2021 E-mail: concurso@unifesspa.edu.br 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição 22/12/2020 a 22/01/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação da relação de candidatos contemplados com a isenção da taxa 29/01/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação preliminar da relação de inscrições homologadas 05/04/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Período para interposição de recurso contra a homologação preliminar das inscrições 06/04/2021 a 07/04/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Resposta aos recursos interpostos Até 15/04/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação definitiva da relação de inscrições homologadas 20/04/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação da relação de candidatos cotistas (PcD e pretos e pardos) aptos a concorrer às vagas reservadas 26/04/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

Divulgação dos membros das comissões examinadoras 26/04/2021 http://concurso.unifesspa.edu.br 

 

 

Divulgação do cronograma de atividades do concurso 

A definir (Conforme 

evolução da Pandemia e 

parecer do Comitê de 

Biossegurança da 

Unifesspa 

 

 

http://concurso.unifesspa.edu.br 

 
 

FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA 

Reitor da Unifesspa 
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