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A Universidade do Estado 
do Pará (Uepa) divulga 
hoje, a partir das 10 ho-

ras, o listão dos aprovados no 
Processo Seletivo (Prosel). O 
período de matrícula começa 
amanhã (31) e segue até 3 de 
fevereiro. Os nomes dos classifi-
cados serão disponibilizados no 
site www.uepa.br e nos painéis 
no prédio da Reitoria, no bair-
ro do Telégrafo. São 3.620 vagas 
distribuídas nos 16 municípios 

nos quais a Uepa está presente. 
Para concorrer às vagas dos 

26 cursos de graduação, os can-
didatos precisaram estar inscri-
tos no Prosel, além de ter feito as 
provas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) em 2017.  
Este é o primeiro ano em que to-
das as vagas foram destinadas ao 
Prosel, após o encerramento de 
novos inscritos do Programa de 
Ingresso Seriado (Prise) em 2015.

Para o Prosel 2018, entre os 

cotistas, o curso mais concorrido 
é o de Fisioterapia em Belém, 
com 200 candidatos inscritos 
para cada vaga. Entre os não 
cotistas, o curso mais concor-
rido do certame é Medicina em 
Marabá, com 70.6 candidatos 
inscritos por vaga. 

MaTrÍCULa
O período de matrícula se 

inicia amanhã (31), dia seguin-
te à divulgação do listão. Os 

candidatos aprovados deverão 
entrar no link que será dispo-
nibilizado no sitewww.uepa.
br. A pré-matrícula será feita 
exclusivamente online e é o 
primeiro passo obrigatório no 
processo de matrícula. 

Após preencher e imprimir o 
formulário, os calouros deverão 
levar a documentação exigida 
no edital, com cópias, até o cam-
pus que abriga seu curso. No ato 
de confirmação da matrícula o 

candidato deverá estar munido 
de originais.

O calouro oriundo das escolas 
da rede pública poderá apresen-
tar uma declaração de estar con-
cluindo o Ensino Médio no ano 
letivo corrente, a qual deverá ser 
substituída pela documentação 
definitiva em até 45 dias, estan-
do sua matrícula condicionada 
à apresentação dos documentos 
obrigatórios relacionados no su-
bitem 14.3, do Edital 78/2017.

Uepa vai soltar listão hoje
São 3.620 vagaS diStribuídaS em 16 municípioS do pará. período de matrícula começa amanhã.

calouros 

Foi divulgado ontem o listão 
dos aprovados no processo sele-
tivo 2018 da Universidade Fede-
ral Rural da Amazônia (Ufra). No 
total, 2 mil vagas foram oferta-
das pela universidade, distribu-
ídas em 37 cursos de graduação, 
todas por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu). A lista 
de aprovados pode ser conferi-
da no site da Ufra (https://novo.
ufra.edu.br/).

Além disso, foram reservadas 
206 vagas para pessoas com defi-
ciência que estudaram integral-
mente em escolas públicas. Os 
aprovados devem ficar atentos 
ao calendário de matrícula da 
instituição, que ocorre 5 e 7 de 
fevereiro, no campus da Ufra 
ao qual o candidato concorreu 
à vaga. 

Com festa e a tradicional co-
memoração com ovos e trigo, 
os estudantes festejaram a vaga 
conquistada. Uma das aprova-
das foi Larissa Gatti, 17 anos. Ela, 
que também foi aprovada na 
UFPA no curso de Engenharia de 

Bioprocessos, celebra mais uma 
oportunidade de estudar em uma 
universidade federal. “Estou mui-
to feliz com mais essa aprovação. 
Cada momento da minha pre-
paração foi importante. Sempre 
procurei assistir todas as aulas 
e refazer as provas do Enem de 
edições anteriores”, disse a aluna 
aprovada em Agronomia.

Quem não conseguiu uma 
vaga na chamada regular ainda 

aprovados: ufra divulga lista com 2 mil nomes

  Larissa Gatti comemora a chance de estudar em uma universidade federal
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tem chances de concorrer na 
lista de espera. Para isso, o can-
didato precisa demonstrar seu 
interesse no site do Sisu até 7 de 
fevereiro. Também é obrigatório 
manifestar interesse de forma 
presencial no campus da Ufra 
ao qual concorre à vaga, nos dias 
15 e 16 de fevereiro. O primeiro 
listão com os selecionados da 
repescagem será divulgado no 
dia 8 de março. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BANNACH/PA

AVISOS DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bannach - PA, 
nomeado através da portaria nº023/2018-GPM-BA, avi-
sa aos interessados que realizará licitações no seguinte 
endereço: Av. Paraná nº27 - Centro - Bannach - PA, CEP: 
68.388-000 - (sala da CPL), na modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2018
Tipo Menor Preço. No dia 09 de Fevereiro de 2018, às 
10:00 horas. Objeto: aquisição de combustíveis, óleos e 
lubrificantes para serem utilizados pelos veículos, máqui-
nas pesadas, caminhões e equipamentos que compõem a 
frota da Prefeitura Municipal de Bannach-PA e Secreta-
rias, exercício 2018.

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2018
Tipo Menor Preço. No dia 09 de Fevereiro de 2018, às 
15:00 horas. Objeto: contratação de serviços continuado 
de empresa especializada para prestar serviços de trans-
porte escolar, sem disponibilização de mãos de obra, 
no município de BANNACH-PA, durante o ano letivo de 
2018. Cópias dos Editais serão obtidas através do e-mail 
cplbannach@outlook.com ou ainda na sala da Comissão 
de Licitação, no endereço acima, no horário de 08:00 as 
14:00, de segunda a sexta, exceto feriado. Bannach - PA, 
29 de janeiro de 2018. Advaldo Rodrigues da Silva 
- Pregoeiro.


