
ERRATA DO EDITAL N° 02/2014–PPGOCM – PROCESSO SELETIVO AO 
DOUTORADO ESPECIAL EM ONCOLOGIA E CIÊNCIAS MÉDICAS

O Programa de Pós-Graduação em Oncologia e Ciências Médicas – PPGOCM da Universidade
Federal do Pará, comunica a mudança no prazo de inscrição ao Processo Seletivo ao Doutorado em
Oncologia e Ciências Médicas, sendo o novo período de inscrição de 15/05/2014 a 16/07/2014, das
9h às 12h / 14h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, com ingresso previsto, impreterivelmente,
para setembro de 2014.

Na   seção 2 – Da inscrição, item 2.1 – Procedimentos Gerais, considerar:

I - As inscrições serão gratuitas e serão realizadas diretamente na Secretaria do PPGOCM ou por
correio, no caso de o candidato residir fora da Região Metropolitana de Belém/PA.

II - O candidato que pretende realizar sua inscrição por correio deverá encaminhar à Secretaria do
PPGOCM  os  documentos  relacionados  nos  subitens  do  item  2.2,  exclusivamente  por  meio
SEDEX/AR,  com  postagem  até  o  último  dia  de  inscrição,  devendo  também,  paralelo  a  esse
procedimento,  encaminhar,  ao  e-mail  npo.ufpa@gmail.com,  o  Formulário  de  Inscrição,
devidamente preenchido (formato doc.), e informando a data e o código da postagem dos anexos.

III - Só serão aceitas inscrições dentro do prazo determinado neste Edital.

IV - A inscrição do candidato  implicará  no conhecimento  e  aceitação das normas  e  condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

V - Após a efetivação da inscrição não será permitida qualquer alteração, com exceção de dados
pessoais.

VI - As inscrições feitas por meio do correio (SEDEX/AR), que não forem recebidas na secretaria
do PPGOCM até às 17 horas (horário local) do dia 18 de julho de 2014, não serão homologadas.

VII - O PPGOCM se exime de qualquer responsabilidade sobre as inscrições feitas por meio do
correio e não entregues por essa empresa até as 17 horas (horário local) do dia 18 de julho de 2014.

VII - Será permitida a inscrição no processo seletivo e a entrega do Curriculum Lattes publicado na
Plataforma  Lattes,  (com  fotocópias  das  comprovações)  por  procuração,  mediante  entrega  do
respectivo mandato, acompanhado de cópia do documento de identidade do procurador (Registro
Geral), além de os documentos exigidos para inscrição.

VIII - O candidato inscrito ou que entregar o  Curriculum Lattes publicado na Plataforma Lattes
(com  fotocópias  das  comprovações)  por  procuração  assume  integral  responsabilidade  pelas
informações  prestadas  por  seu  procurador  no  formulário  de  inscrição,  arcando  com  as
consequências de eventuais erros por ele cometidos.

IX  -  Não  haverá,  em  qualquer  hipótese,  inscrição  condicional  ou  aceitação  de  documentação
incompleta.
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X  -  O  candidato  que,  no  pedido  de  inscrição  ao  processo  seletivo  declarar-se  Pessoa  com
Deficiência (PcD), deverá informar o tipo de atendimento compatível com a sua deficiência para a
realização de sua prova.

Na seção 6 – Do calendário, considerar o novo cronograma do Processo Seletivo ao Doutorado
Especial em Oncologia e Ciências Médicas:

I - Período para inscrição: 15/05/2014 a 16/07/2014 das 9h às 12h / 14h às 17h (exceto feriados).

II - Divulgação das inscrições homologadas: 21/07/2014.

III - Local da Defesa da Proposta de trabalho: será divulgado no dia 21/07/2014 (será divulgado na
Secretaria do PPGOCM e no site www.propesp.ufpa.br).

IV –  Avaliação  e  Defesa  da  Proposta  de  trabalho: dias  11/08/2014  a 15/08/2014.  (período  da
manhã)

V - Divulgação do resultado final: 25/08/2014. (Será divulgada na Secretaria do PPGOCM e no
site www.propesp.ufpa.br.

VI - Período de habilitação para matrícula: 01/09/2014 a 03/09/2014.

Belém, 21 de maio de 2014.
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