
 
 

 

UFPA realiza segunda fase do Processo Seletivo Especial para 2014 (PSE) 

Mais de dois mil candidatos devem passar por entrevistas e entregar documentos 

 

No período de 6 a 10 de dezembro, 2.409 candidatos ao Processo Seletivo Especial (PSE) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA) participam da segunda fase do concurso que oferta, ao todo, 695 vagas especiais para 

estudantes indígenas, quilombolas e candidatos aos cursos de Etnodesenvolvimento e Educação no Campo. A 

segunda fase da seleção equivale a uma entrevista individual realizada por uma banca avaliadora. O objetivo 

desta fase é demonstrar o conhecimento e o envolvimento do candidato com a comunidade a qual pertence.  
 

Para ter acesso aos locais das entrevistas, os estudantes devem apresentar o documento oficial com foto e o 

comprovante de matrícula na data e local específicos indicados pelo Centro de Processos Seletivos da UFPA 

(CEPS). A lista completa com os locais de prova está disponível no www.ceps.ufpa.br, no banner PSE 2013-11, 

localizado na lateral direita do site. (http://goo.gl/77igZI). 
 

As entrevistas acontecem pela manhã, das 8h às 12h, e pela tarde, das 14h às 18h, nas cidades de Abaetetuba, 

Altamira, Belém, Cametá e Castanhal. “Para esta fase, os candidatos precisam se apresentar no inicio do turno no 

qual realizarão a entrevista, ou seja, se a entrevista está agendada para acontecer entre as 8h e as 12h, o candidato 

deve chegar ao local ate as 8h. E, caso a entrevista esteja agendada para o período das 14h as 18h, o candidato 

deve chegar ao local marcado até as 14h. Após este horário não será mais permitido aos candidatos o acesso as 

salas de entrevistas, estando, dessa forma, eliminados do concurso”, avisa Marilucia Oliveira, diretora do Centro 

de Processos Seletivos da UFPA (CEPS).  
 

Candidatos devem ficar atentos à entrega de documentação – Ao se apresentar para as entrevistas os 

candidatos do PSE também devem entregar a documentação exigida no edital do concurso que inclui a ficha de 

entrevista (http://goo.gl/7q8fAE) devidamente preenchida pelo candidato; uma cópia do documento oficial de 

identidade com fotografia, assinatura e número de registro geral nítidos e sem rasuras; cópia do histórico escolar 

do ensino médio e cópia da declaração ou certificado da escola que ateste que o candidato estudou todo o ensino 

médio em escolas da rede pública de ensino; e a declaração de pertencimento. 
 

A Declaração de Pertencimento deve ser emitida e assinada por Autoridade de Associação Indígena ou 

Associação Quilombola, liderança tradicional e/ou política e/ou dirigente de associação e/ou movimento social), 

conforme previsto no Convênio nº. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) ratificado pelo Estado 

Brasileiro. 
 

Estão aptos para a segunda fase os candidatos que não tiraram nota inferior a quatro na prova de redação e 

tiveram uma media de acertos de pelo menos 25% na prova objetiva, ambas realizadas no ultimo dia 3 de 

novembro. Para serem aprovados na entrevista, os candidatos precisarão obter, no mínimo, nota cinco, em uma 

escala de zero a dez pontos.  
 

Demanda - A maior concorrência é pelas vagas para o curso de Educação do Campo que ainda são disputadas 

por 2.055 candidatos. Outros 304 candidatos disputam as vagas criadas para estudantes de origem quilombola. 

Ao todo, 26 candidatos ainda estão na disputa pelas vagas reservadas aos estudantes indígenas e 24 candidatos 

disputam uma vaga no curso de Etnodesenvolvimento.  
 

Serviço: 

Segunda fase do PSE 2014 
Período: De 6 a 10 de dezembro 

Os candidatos precisam conferir a data e local específicos de sua entrevista aqui: 

(http://www.ceps.ufpa.br/daves/PSE_2013%20-%2011/PSEspecial_2013_11-%20Entrevistas.htm) 

 

Contatos:  

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

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100  

E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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