
 

 

 

ERRATA Nº01 AO EDITAL N° 003/2018–PPGOCM - PROCESSO SELETIVO AO 

MESTRADO E DOUTORADO ESPECIAL EM ONCOLOGIA E CIÊNCIAS 

MÉDICAS 

Na Seção 2 – DA INSCRIÇÃO: 

2.1-Procedimentos Gerais: 

Onde se lê: 

VIII - As inscrições feitas por meio do correio (SEDEX/AR), que não forem recebidas na secretaria 

do PPGOCM até as 12h (horário local) do dia 16 de fevereiro de 2018, não serão homologadas. 

IX - O PPGOCM se exime de qualquer responsabilidade sobre as inscrições feitas por meio do 

correio e não entregues até as 12h (horário local) do dia 16 de fevereiro de 2018. 

 

Leia-se: 

 

VIII - As inscrições feitas por meio do correio (SEDEX/AR), que não forem recebidas na secretaria 

do PPGOCM até as 12h (horário local) do dia 22 de fevereiro de 2018, não serão homologadas. 

IX - O PPGOCM se exime de qualquer responsabilidade sobre as inscrições feitas por meio do 

correio e não entregues até as 12h (horário local) do dia 22 de fevereiro de 2018. 

 

Na Seção 6 – DO CALENDÁRIO: 

Onde se lê: 

I - Período para inscrição: 29 de janeiro de 2018 a 16 de fevereiro de 2018, das 09h às 12h (exceto 

feriados).  

II - Divulgação das inscrições homologadas: 20 de fevereiro de 2018. 

III - Divulgação da ordem das apresentações e local da defesa do pré-projeto (Avaliação Oral): 20 de 

fevereiro de 2018 (Na secretaria do PPGOCM e no site www.ppgoccm.propesp.ufpa.br). 

IV - Avaliação das propostas: 26 de fevereiro de 2018 (avaliação interna).  

V - Avaliação do Currículo: 26 de fevereiro de 2018 (avaliação interna). 

VI - Avaliação Oral: 26 a 28 de fevereiro de 2018 (de acordo com a ordem das apresentações). 

VII - Resultado preliminar: 05/03/2018. (Na Secretaria do PPGOCM e no site 

www.ppgocm.propesp.ufpa.br). 

VIII  - Resultado final: 06/03/2018. (Na Secretaria do PPGOCM e no site 

www.ppgocm.propesp.ufpa.br). 

IX - Período de habilitação para matrícula: 07/03/2018 a 08/03/2018. 
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Leia-se: 

I - Período para inscrição: 29 de janeiro de 2018 a 22 de fevereiro de 2018, das 09h às 12h (exceto 

feriados).  

II - Divulgação das inscrições homologadas: 23 de fevereiro de 2018. 

III - Divulgação da ordem das apresentações e local da defesa do pré-projeto (Avaliação Oral): 23 de 

fevereiro de 2018 (Na secretaria do PPGOCM e no site www.ppgoccm.propesp.ufpa.br). 

IV - Avaliação das propostas: 26 de fevereiro de 2018 (avaliação interna).  

V - Avaliação do Currículo: 26 de fevereiro de 2018 (avaliação interna). 

VI - Avaliação Oral: 26 a 28 de fevereiro de 2018 (de acordo com a ordem das apresentações). 

VII - Resultado preliminar: 05/03/2018. (Na Secretaria do PPGOCM e no site 

www.ppgocm.propesp.ufpa.br). 

VIII - Resultado final: 06/03/2018. (Na Secretaria do PPGOCM e no site 

www.ppgocm.propesp.ufpa.br). 

IX - Período de habilitação para matrícula: 07/03/2018 a 08/03/2018. 

 

Belém(PA), 15 de janeiro de 2018. 
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