
 
EDITAL Nº 002/2019/GR/UNIFESSPA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO REMUNERADO NÃO-OBRIGATÓRIO 
NO ÂMBITO DO GABINETE DA REITORIA DA UNIFESSPA 

 
O Gabinete da Reitoria (GR), da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(Unifesspa), com vistas a adequar o cronograma e os recursos para suas atividades, com 
os calendários acadêmico e administrativo, além do ano civil, resolve, por meio deste 
edital, realizar as seguintes modificações no Edital nº 001/2019/GR/Unifesspa, que rege 
o processo seletivo para estágio remunerado não-obrigatório no âmbito da unidade: 
1. Alterar o item 1.1, na coluna de tabela “Número de vagas”, de “02 (duas) + cadastro 

de reserva” para “01 (uma) + cadastro de reserva” no turno matutino, e de “01 
(uma) vaga + cadastro de reserva” para “cadastro de reserva” no turno vespertino. 

2. Excluir o item 3.2.3. 
3. Alterar o item 4.1 em “As inscrições on-line serão realizadas no período de 

18/12/2019 até às 23h59 do dia 21/01/2020” para “As inscrições on-line serão 
realizadas no período de 18/12/2019 até às 23h59 do dia 25/12/2019”. 

4. Alterar o item 4.2 em “as inscrições poderão ser realizadas presencialmente em dias 
úteis, conforme Calendário Administrativo da Unifesspa, no período de 02/01/2020 
a 21/01/2020” para “as inscrições poderão ser realizadas presencialmente nos dias 
23 (no horário de 08h30 às 12h00 e de 14h30 às 18h00) e 24/12/2019 (no horário 
de 08h30 às 14h00)”. 

5. Alterar o item 5.4 em “A prova escrita (assim como eventual entrevista) será 
realizada no dia 24/01/2020, às 15h30 (horário de Marabá)” para “A prova escrita 
(assim como eventual entrevista) será realizada no dia 27/12/2019, às 09h30 
(horário de Marabá)”. 

6. Alterar o item 6.1 em “31/01/2020” para “28/12/2019”. 
7. Alterar o item 6.2 em “durante o dia 03/02/2020, no horário de 08h30 às 12h00 e 

de 14h30 às 18h00” para “durante o dia 30/12/2019, no horário de 08h30 às 
12h00”. 

8. Alterar o item 6.3 em “05/02/2020” para “30/12/2019”. 
9. Alterar o item 6.4 em “até o dia 14/02/2020” para “ainda no dia 30/12/2019”. 
10. Excluir, no Anexo II, os itens “ESTATUTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E 

SUDESTE DO PARÁ” e “SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS (SIPAC), DA UNIFESSPA”. 

11. Corrigir, no Anexo III, o cronograma, de acordo com os itens 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, deste 
edital. 

 
Marabá, PA, 20 de dezembro de 2019. 

MANOEL SOUSA DA SILVA JÚNIOR 
Chefe de Gabinete da Reitoria da Unifesspa 
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