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S ERVIÇO  P ÚBLICO  F EDERAL   

U NIVERSIDADE  F EDERAL DO  S UL E  S UDESTE DO  P ARÁ   

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS-PROGEP        

   

NOTA INFORMATIVA  

EDITAL Nº 80 DE 16 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

      O Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no uso de suas atribuições 

legais, conforme Decreto de 15 de setembro de 2016, do Presidente da República, publicada 

no Diário Oficial da União, de 16 de setembro de 2016, informa que: 

 

 

1- Considerando a abertura de inscrições aos concursos para docentes objetos do Edital nº 

80 de 16 de agosto de 2017; 

2- Considerando que os prazos para inscrição no referido certame encerram-se em 27 de 

setembro de 2017; 

3- Considerando o item 3.8 do Edital nº 80 de 16 de agosto de 2017, a saber: 

 

3.8. Após pagamento da taxa, o candidato deverá entregar pessoalmente ou por meio 

de procurador legalmente constituído (apresentar procuração específica), na Unidade 

proponente do concurso, a documentação exigida para homologação da inscrição, 

conforme definido abaixo, ou encaminhá-la via SEDEX, ou serviço similar de entrega 

rápida. A data limite para postagem será até o último dia de pagamento do boleto. 

a) Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição ou documento emitido 

pela Unifesspa de deferimento de isenção do pagamento; 

b) Currículo atualizado no modelo da Plataforma Lattes, impresso em 1 via. 

 

4- Considerando que foi deflagrada greve nos correios em 20 de setembro de 2017, ficando, 

portanto, impossibilitado o cumprimento do item 3.8 do Edital nº 80 de 16 de agosto de 

2017, transcrito acima; 

 

   

        Todos os candidatos inscritos que encaminhem a documentação exigida para 

homologação, para o endereço de e-mail: concurso@unifesspa.edu.br com cópia para 

progep@unifesspa.edu.br obedecendo o prazo limite para envio até 28 de setembro de 2017.  

 

 

 

Maurílio de Abreu Monteiro 

Reitor da Unifesspa 

 

 

 

 


