
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

INSCRIÇÕES PARA PROCESSOS SELETIVOS DA UFPA COMEÇAM NESTA SEMANA 

 

Informações 

As inscrições para o Processo Seletivo 2014 da Universidade Federal do Pará começam no próximo dia 4 e seguem até 25 

de outubro. Somente serão aceitos candidatos que fizeram inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2013. 

Até 20% das vagas de cada curso serão ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – de forma que o candidato 

poderá concorrer duas vezes às vagas ofertadas pela UFPA. Estudantes oriundos de escola pública ou os que cursaram todo 

o ensino médio em escolas privadas, na condição de bolsistas estão isentos da taxa de inscrição, que custa R$ 20,00.  

 

Processo Seletivo Especial – Também já está disponível o edital do PSE 2013 - 11. As inscrições são gratuitas e devem ser 

feitas de 1º a 18 de outubro. Para este certame, haverá prova de múltipla escolha, com questões sobre conhecimentos gerais 

e uma redação. Os candidatos aprovados também passarão por entrevista e deverão apresentar documentos comprobatórios 

de sua condição. A prova escrita será realizada dia 3 de novembro.  

 

7.804 vagas em 2014 - Somadas as vagas do PS às vagas dos Processos Seletivos Especiais (PSE) – que selecionam povos 

indígenas, quilombolas e estudantes para os cursos de Etnodesenvolvimento, no Campus de Altamira, e de Educação do 

Campo, ofertado em diversos campi –, a UFPA disponibiliza, em 2014, 7.804 vagas, distribuídas em 156 cursos, para a 

capital Belém e para o interior do Estado. A UFPA também será responsável pela realização do PS da Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), que ofertará, em 2014, 1.170 vagas, distribuídas em 29 cursos. 

 

No ato da inscrição, o candidato escolherá se deseja concorrer na condição de cotista ou de não cotista. Tanto na seleção via 

Enem quanto na seleção via Sisu, 50% das vagas de cada curso são para estudantes de escolas públicas. Dentro desse 

grupo, cerca de 15% são destinadas a alunos autodeclarados negros ou pardos; 8% para aqueles que possuem renda familiar 

de até 1,5 salário mínimo; duas vagas a mais podem ser criadas para estudantes indígenas; duas vagas a mais, para 

estudantes quilombolas; e uma vaga a mais, para Pessoas com Deficiência (PcD). 

 

Alerta - “O candidato cotista deve escolher a opção que mais se adapta ao seu perfil, pois, no ato da habilitação, terá que 

apresentar os documentos comprovando a sua condição, sob pena de perder a vaga. Os candidatos indígenas não 

concorrerão duas vezes à seleção da UFPA. Se escolher concorrer pelo PS 2014, não poderá participar do PSE.”, alerta a 

professora Marilucia Oliveira, diretora do Centro de Processos Seletivos (Ceps). 

 

Serviço: 
Inscrições para o Processo Seletivo 2014 da UFPA - PS UFPA 2014 

Data: de 4 a 25 de outubro 

Edital do PS 2014: http://migre.me/gcQD7 

 

Inscrições para o Processo Seletivo Especial de 2013 – PSE 2013-11 

Data: de 1º a 18 de outubro  

Edital do PSE 2013-11: http://migre.me/gcQXH 

 

Saiba mais:  

● Consepe aprova editais dos Processos Seletivos 2014: http://migre.me/gcRqq 

● Perguntas frequentes PS 2014: http://migre.me/gcRzZ 

● UFPA divulga edital do Processo Seletivo 2014: http://migre.me/gcRGA 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 

http://migre.me/gcQD7
http://migre.me/gcQXH
http://migre.me/gcRqq
http://migre.me/gcRzZ
http://migre.me/gcRGA
mailto:ascom.ufpa@gmail.com

