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E D I T A L - 2019 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

O INSTITUTO DE TECNOLOGIA da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ torna público o Edital para a seleção de candidatos ao CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

(Resolução CONSEPE N. 4.981, de 21 de Novembro de 2017) obedecendo as datas e 

demais condições especificadas, a seguir:  

 

1. OBJETIVO  
Capacitar profissionais das áreas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia para 

prevenir a ocorrência de falhas e acidentes de trabalho, bem como desenvolver projetos 

aplicados na área de Higiene e Segurança do Trabalho. 

 

2. PÚBLICO ALVO  
Arquitetos e Engenheiros de várias especialidades: Mecânicos, Navais, Civis, 

Eletricistas, Metalúrgicos, de Minas, Agrônomos, Florestais, Sanitaristas, etc.  

 

3. REGIME E DURAÇÃO  
O curso, com carga horária total de 750 horas, será oferecido através de 

disciplinas teóricas e práticas, ministradas no Instituto de Tecnologia – ITEC, 

Universidade Federal do Pará – UFPA, Campus Universitário do Guamá – Belém – 

Pará, de segunda-feira a sexta-feira no período noturno (das 18:00 às 22:00h).  

O curso constará de um total de 18 meses, tendo seu início previsto para 

13/01/2020 e término para 30/06/2021.  

 

4. VAGAS OFERTADAS  
Serão disponibilizadas 65 vagas, dentre as quais 30% (20 vagas) para a 

demanda social, técnicos e docentes da UFPA (conforme determina o Art. 7º da 

Resolução N. 3529-CONSEP, de 12.06.2007). 

 

5. INSCRIÇÕES  

Período: 01/11/2019 a 23/12/2019 
Horário: 9h00 às 13h00  

Local: Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos 

Naturais da Amazônia – PRODERNA, localizada no Prédio do PPGITEC, 

Campus Profissional, UFPA. Informações: Celular: (91) 98203-1323; E-mail: 

ceestitec@ufpa.br.  
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6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
a) Curriculum Lattes devidamente comprovado;  

b) Formulário, devidamente preenchido (modelo disponível na Secretaria do Curso);  

c) RG e CPF (original e cópia), não podem ser outros documentos e1 (uma) foto 3X4; 

d) Diploma ou certificado de conclusão do Curso de Graduação devidamente 

reconhecido pelo MEC (original e cópia) e/ou declaração de conclusão do curso de 

graduação;  

e) Histórico escolar do curso de graduação (original e cópia);  

f) Carta de intenção - um breve histórico da vida acadêmica e profissional e uma 

argumentação e a justificativa acerca do interesse no curso;  

 

Para os candidatos que solicitarem a isenção do pagamento de mensalidades, serão 

solicitados ainda os seguintes documentos:  

I. Candidato com demanda social: Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal, de que trata o Decreto nº 6.135 de 26 de junho de 2007 e/ou for 

membro de família de baixa renda, nos termos do referido decreto;  

II. Servidor docentes ou técnico-administrativo da UFPA: contracheque com número 

SIAPE e local de lotação.  

 

Observações  
1. Para que a inscrição seja homologada é necessário a entrega de toda a documentação 

exigida no momento da inscrição. Inscrições com documentação incompleta não serão 

aceitas.  

2. Caso o candidato não tenha condições de comparecer ao ITEC para entregar sua 

documentação poderá enviar por pessoa autorizada, através de uma declaração assinada 

pelo candidato;  

3. No caso de necessidade de prorrogação de inscrição pela Coordenação do Curso será 

informada através de um novo Edital e amplamente divulgado no site da UFPA.  

 

7. SELEÇÃO  

Período: 23/12 a 26/12/2019 
Local: Instituto de Tecnologia - ITEC, na Universidade Federal do Pará, Campus 

Universitário do Guamá – Belém – Pará.  

Critérios:  
a) Análise da carta de intenção;  

b) Análise do Curriculum Lattes;  

c) Análise de histórico escolar (graduação)  

 

Cada um dos itens de avaliação receberá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a nota 

mínima 7 (sete). O aluno que receber nota menor que sete em qualquer um destes 

processos será automaticamente eliminado do processo seletivo. A classificação final 

dos candidatos será estabelecida a partir da média aritmética entre as notas das três 
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etapas. Serão aprovados e classificados candidatos com nota final igual ou superior a 

7,0 (sete). Em situação de haver mais candidatos aprovados além das vagas ofertadas, 

estes serão considerados aprovados e não classificados.  

Trinta porcento das vagas disponíveis serão distribuídas, conforme nota final, entre os 

candidatos de demanda social, técnicos e docentes da UFPA devendo os mesmos serem 

considerados APROVADOS durante a seleção.  

 

8. COMISSÃO EXAMINADORA  
A Comissão Examinadora será designada pela Coordenação do Curso e será composta 

pelo coordenador do curso e mais dois membros do Corpo Docente do Curso, todos 

com titulação mínima de Doutor.  

 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
Os resultados serão divulgados nos sites da FADESP e do ITEC, no dia 26/12/2019, às 

17:00 h.  

 

10. DA MATRÍCULA E INÍCIO DO CURSO  
A matrícula dos candidatos aprovados será realizada no período de 27/12 a 31/12/2019, 

no Site da FADESP (https://portalfadesp.org.br).  

Aqueles que não se matricularem até às 17:00 horas do último dia, serão considerados 

desistentes, sendo chamados os candidatos subsequentes, obedecendo a ordem de 

classificação, os quais terão 72 horas para matrícula, seguindo-se chamadas sucessivas, 

até o início do Curso.  

O Curso terá início dia 13/01/2020, no Auditório Raimundo Lucier, da Faculdade de 

Engenharia Mecânica, UFPA às 18:30h. 

  

11 - FORMA DE PAGAMENTO:  

1 – Inscrição: 1 Kg de alimento não perecível  

2 – Matricula: R$ 400,00 

3 – Mensalidade: 14 x R$ 460,00 

 

 

 


