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EDITAL Nº 01/2021 
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: PRÁTICAS DE 

ENSINO DE GEOGRAFIA E ESTUDOS AMAZÔNICOS (CEPEGEA) 
 

A Coordenação do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de Geografia e Estudos 
Amazônicos (Res. 5.300/2020 - CONSEPE), da Faculdade de Geografia, do Campus 
Universitário de Altamira, da Universidade Federal do Pará, torna público o presente Edital 
para inscrições, no período de 05 a 20 de setembro de 2021, no processo seletivo de 
candidatos à turma 2021-2023 do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de Geografia 
e Estudos Amazônicos, nas datas e demais condições especificadas no presente edital. 

 
OBS.: Em cumprimento aos protocolos e medidas de segurança sanitária, por causa da 
pandemia do Novo Corona Vírus (Sars Cov-2; Covid 19) ainda vigentes, este Edital estabelece 
procedimentos por meios eletrônicos para o processo de seleção ao Curso. As disciplinas 
ocorrerão de forma remota (ensino remoto), enquanto a UFPA assim o determinar. Por este 
motivo, as candidatas e os canditatos devem ter condições materiais para cursar a 
especialização até que as aulas possam retornar no formato presencial. É de inteira 
responsabilidade das candidatas e dos candidatos que se inscreverem a idoneidade e 
garantia de informações. 

 
I – OBJETIVOS DO CURSO: 
GERAL: 
Promover o ensino no contexto da Amazônia, aliando a parte teórica com a prática, 
aproximando as escolas e a Universidade, além de fortalecer a qualificação profissional dos 
docentes da região, enquanto autores/atores ativos no processo formativo.  

 
ESPECÍFICOS: 
I. Proporcionar a formação continuada de professores da educação básica da microrregião de 
Altamira; 
II. Estabelecer a partir da prática escolar, dos conhecimentos científicos e pedagógicos propostas 
de ensino de Geografia e Estudos Amazônicos comprometidas com a realidade socioespacial da 
região amazônica; 
III. Prestigiar o papel da prática em sala de aula na formação continuada dos docentes, valorizando 
a postura do professor-pesquisador; 
IV. Favorecer a aproximação entre Universidade Federal do Pará e rede pública e privada de 
educação básica; 
V. Qualificar os docentes da educação básica da microrregião de Altamira reconhecendo-os como 
autores e atores ativos no processo de ensino-aprendizagem; 
VI. Promover discussões no âmbito da comunidade escolar sobre a repercussão de políticas 
públicas da educação e novas perspectivas didáticas. 

 
II- DO PÚBLICO-ALVO 
O público-alvo do curso de pós-graduação lato sensu: “Práticas de Ensino de Geografia e Estudos 
Amazônicos” serão: 
2.1 docentes da Educação Básica; 
2.2 graduadas e graduados, em geral; 
2.3 servidores da UFPA. 

 
III – DAS VAGAS OFERECIDAS 
3.1 Serão ofertadas quarenta (40) vagas para esta turma de Especialização. 
3.2 Podem inscrever-se candidatas e candidatos com Diploma de Graduação, legalmente 

reconhecido no Brasil (MEC) 
3.3 Serão destinadas 60% das vagas (vinte e quatro, 24 totais) para docentes da 

Educação Básica, da Rede Pública (municipal, estadual, federal)   
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3.4 Serão destinadas 10% das vagas (quatro, 04 totais) aos funcionários da 
Universidade Federal do Pará. Não tendo interessados para esse montante de vagas 
as mesmas serão destinadas para a ampla concorrência. 

3.5 Serão destinadas 30% das vagas (doze, 12 totais) para indivíduos de comunidades 
tradicionais, negros, deficientes e transexuais. Para a inscrição para essas cotas será 
necessário anexar junto aos outros documentos solicitados uma declaração (Anexo II, III, IV, 
V, VI) ou atestado médico original ou autenticado no caso de apresentar algum tipo de 
deficiência. 

3.6 Se o número, de candidatas e candidatos, definido nos itens 4 e 5, não alcançar os 
percentuais definidos, acima, as vagas remanescentes serão preenchidas pelos candidatos 
com melhor avaliação, no processo seletivo. 
 
IV – DAS INSCRIÇÕES 
4. Período e Local das inscrições: 

4.1 As inscrições serão realizadas,  eletronicamente, pelo e-mail: 
<cursocepegea@ufpa.br>.  
ENVIAR:  
(1) Formulário de inscrição, deste Edital, devidamente preenchido (ANEXO I); 
(2) Cópia do diploma de Graduação (frente e verso do diploma);  
(3) Cópia de um documento de identificação (com foto);  
(4) Cópia do CPF; 
(5)Comprovante de residência;  
(6) Comprovante de docência (pode ser um contracheque recente ou um atestado assinado e 
carimbado pela direção ou coordenação pedagógica da instituição de ensino que atua);  
(7) Em caso de candidatos sem vínculo com instituição de ensino básico deverá apresentar 
uma carta de compromisso para atendimento as atividades práticas;  
(8) Carta de apresentação em que deve ser descrito os interesses e a possibilidade de fazer 
o curso, para o endereço: <cursocepegea@ufpa.br>; 
OBS.: Os documentos devem ser enviados com o “ASSUNTO: INSCRIÇÃO”; 
Candidatas e candidatos que precisem alterar algum documento, deverá enviar novo e-mail, 
com o “ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO”, assim, a Comissão deletará o e-mail 
anterior. 
Quando for necessário mais de um envio de e-mail, por causa do tamanho dos arquivos, a 
candidata e o candidato deverão enviar e-mail com “ASSUNTO: INSCRIÇÃO I”; “ASSUNTO: 
INSCRIÇÃO II”. Este será o mesmo formato para as retificações. 
DATAS: do dia 05/09/2021 até o dia 20/09/2021 
HORÁRIO: 08:00 min (do dia 05/09/2021) até às 23:59min (do dia 20/09/2021) 
E-MAIL DE INFORMAÇÕES: <cursocepegea@ufpa.br>. Este será o único endereço de e- 
mail, por meio do qual as pessoas inscritas receberão a notificação de recebimento de suas 
inscrições, até às dez horas (10h), o dia 20/09/2021, não tendo valor, qualquer outro 
recurso, ou meio. 
 
4.2 Homologação das inscrições: 

 A homologação das inscrições consiste na verificação da documentação protocolada 
pela candidata e pelo candidato, a fim de conferir sua adequação às regras deste 
Edital. 

 Serão homologadas, pela Comissão do Processo Seletivo, as inscrições realizadas 
que apresentarem a documentação completa exigida no item 4.1. 

 A ausência de documentos ou informações resultará no indeferimento do pedido de 
inscrição. 

 Não serão aceitos documentos após o prazo de inscrição. 

 As informações prestadas na documentação de inscrição são de inteira 
responsabilidade da candidata, ou do candidato. 

 Se ocorrer, a qualquer tempo, a comprovação de falsidade nas informações, a 
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inscrição da candidata, ou do candidato, a matrícula do aluno será cancelada, 
sumariamente. 

 A lista de candidatas e candidatos com as inscrições homologadas será 
disponibilizada na página da Faculdade de Geografia do Campus Universitário de 
Altamira <http://geografia.ufpa.br/index.php/en/>. 

 
V - DO PROCESSO SELETIVO E DOS RESULTADOS 
5.1 O processo de seleção dos candidatos inscritos observará o preenchimento dos requisitos 
de inscrição conforme este Edital de abertura. 
5.2 Todo o processo seletivo será coordenado por uma comissão, “Comissão do Processo 
Seletivo”, formada por três docentes, nomeada pela Coordenação da Faculdade de 
Geografia do Campus Universitário de Altamira; 

 A etapa de avaliação da documentação será de responsabilidade da comissão 
nomeada pela Faculdade de Geografia do Campus Universitário de Altamira.   

5.3 As etapas de seleção consistem: análise da documentação solicitada dentro do prazo; carta 
de apresentação, que será o mecanismo de seleção principal caso existam mais candidatos 
do que vagas disponíveis, nela serão avaliados a disponibilidade do professor de realizar o 
curso e as motivações apresentadas no momento da inscrição. 
5.4 No caso de empate, dar-se-á preferência, sucessivamente, ao candidato que: 
a) Comprovar maior tempo de experiência profissional na docência; 
b) Tiver maior Idade. 

5.5 O resultado será disponibilizado na página da Faculdade de Geografia do Campus 
Universitário de Altamira <http://geografia.ufpa.br/index.php/en/>, e a classificação dos 
candidatos será feita até o número de vagas existentes, mais 20% do número de vagas, 
gerando uma lista reserva que poderá ser convocada em caso de desistência de vagas. 

 
VI- DOS RECURSOS 
6.1 A Coordenação, deste curso de Especialização, envidará todos os esforços para 
cumprir o “princípio da autotutela”, estabelecido para a Administração Pública, conforme 
consta no art. 53 da Lei 9.784/99: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. 
6.2 Este Edital pode ser impugnado, isto é, contestado, por algum erro ou ilegalidade que 
possa trazer prejuízo a uma candidata, ou candidato interessado no processo público em 
questão; 
6.3 Qualquer recurso, contra este Edital, deverá, obrigatoriamente, identificar o item, de 
seu conteúdo, que fere a legislação, e o trecho da lei transgredida, devidamente identificada, 
sob pena de descarte sumário, por insuficiência de objeto. 
6.4 Caberão recursos ao resultado divulgado, no prazo de quarenta e oito horas (48h) 
das datas e horários de suas publicações. 
O recurso deverá ser individual, com a indicação precisa do  objeto em que a candidata, ou o 
candidato se julgar prejudicado, com as alegações devidamente fundamentadas e 
comprovadas;
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6.5 Os recursos deverão ser encaminhados pelo e-mail da Comissão de Seleção 
(cursocepegea@ufpa.br) com o “ASSUNTO: RECURSO”, obrigatoriamente, e deverão ser 
por escrito, identificados, fundamentados, objetivos e respeitosos. 
6.6 Não será aceito recurso por qualquer outra via, que não seja pelo e-mail 
<cursocepegea@ufpa.br>. 

6.7 O recurso deverá formar um único processo assinado pela candidata, ou pelo 
candidato, com cada folha numerada e contendo a sua assinatura; 
6.8 Não serão aceitos recursos entregues por meios diferentes dos descritos no item 
anterior ou apresentados fora do prazo estipulado; 
6.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos; 
6.10 Os recursos, cujo teor desrespeite a comissão do processo serão sumariamente 
indeferidos. 
6.11 O julgamento e decisão, sobre cada recurso, será realizado pela Comissão do 
Processo Seletivo e não excederá o prazo de vinte e quatro horas (48h) 
6.12 O calendário deste processo poderá ser alterado, em decorrência de recursos, para 
as pessoas que recorrerem, para quem será estabelecido um calendário adequado. 

 

VII – DA MATRÍCULA 
7.1 As candidatas e os candidatos aprovados serão informados para a efetivação de suas 
matrículas (SIGAA e/ou Secretaria) por e-mail pessoal e pela página site da Faculdade de 
Geografia do Campus de Altamira. 
7.2 O período de matrícula: 30 de setembro a 06 de outubro de 2021, pelo SIGAA. 
7.3 As candidatas e os candidatos aprovados, que não realizarem suas matrículas e não 
justificarem sua ausência, formal e legalmente, para a Coordenação do Curso, no período e 
prazos determinados, perderá sua vaga. 
7.4 Após o período de matrícula, caso haja vagas não preenchidas, haverá chamada de 
candidatas e candidatos da lista reserva, em obediência à ordem de classificação do 
resultado. 

 
VIII–DO CRONOGRAMA 

N.º ATIVIDADE DATA (Ano 2021) 

1. Lançamento e divulgação do Edital 02/09 

2. Período de impugnação deste Edital 03 a 04/09 

3. Período de inscrições 05 (08h) a 20/09 
(23:59min) 

4. Divulgação das inscrições homologadas 25/09 

5. Análise da documentação e da carta de apresentação 26 a 28/09 

6. Resultado e Classificação no Processo Seletivo 30/09 (até às 12h) 

7. Matrícula 30/09 a 06/010 

16. AULA MAGNA 08/10 
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IX– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
a. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital. 
b. São considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos comandos 
militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 
profissional (ordens, conselhos etc.); Passaporte; Certificado de Reservista; Carteiras 
Funcionais do Ministério Público; Carteira de Trabalho e Previdência Social e Carteira 
Nacional de Habilitação (somente modelo com foto). 
c. A documentação dos candidatos não selecionados no processo seletivo será deletada 
dos dispositivos eletrônicos da UFPA, em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar 
da divulgação do Resultado da Seleção (25/08). Após este prazo, os documentos restantes 
serão descartados, não sendo permitido, em hipótese alguma, fazer uso deles, internamente. 
d. Duração do curso: para sua integralização, o aluno deverá cumprir carga horária total 
de 360 h/a (trezentas e sessenta horas/aula), concluindo com o Trabalho de Conclusão de 
Curso, em formato de artigo, sob a orientação de um, ou uma docente, devidamente 
registrada pelo Programa, e defendida perante uma banca examinadora, formalizada pelo 
Colegiado do Curso. 
e. O curso será ministrado nas instalações do Campus Universitário de Altamira, 
observando-se as medidas e protocolos de combate à pandemia do Novo Corona Vírus (Sars 
Cov-2; Covid 19) ainda vigentes. 
f. As aulas serão ministradas nos períodos regulares da Universidade Federal do Pará.  
Qualquer necessidade de alteração deste período, será comunicada e discutida com a turma 
do curso. 
g. Terão direito pleno à certificação as alunas e os alunos que obtiverem frequência e 
aprovação em todas as disciplinas e no trabalho de conclusão de curso, ou seja, conceito 
Regular, ou superior (cf. Res. n.º 4.065/2010, CONSEPE). 
h. Farão jus ao certificado os alunos que tiverem obtido aproveitamento segundo os 
critérios de avaliação previamente estabelecidos, exigindo-se, nos cursos presenciais, pelo 
menos setenta e cinco por cento (75%) de frequência. 
i. O certificado de conclusão será emitido pelo Centro de Registro e Indicadores 
Acadêmicos (CIAC)/UFPA, nos termos da legislação em vigor. 
j. As especificidades, deste curso, a serem cumpridas, estão disponíveis no “Projeto 
Pedagógico de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu”, disponibilizado, eletrônica e 
amplamente, pela UFPA. 
k. Os casos omissos no presente Edital, sempre que necessário, serão resolvidos, no 
âmbito da UFPA, nesta ordem: 

1. pelo Órgão Colegiado do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de Geografia e 
Estudos Amazônicos; 

2. pelo Conselho da Faculdade de Geografia do Campus Universitário de Altamira; 
3. pelo Conselho do Campus Universitário de Altamira; 
4. pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 
5. pelo Conselho Universitário (CONSUN). 

 
Altamira, 02 de setembro de 2021. 

 
 

Coordenação do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de Geografia e 
Estudos Amazônicos 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: 
PRÁTICAS DE ENSINO DE GEOGRAFIA E ESTUDOS AMAZÔNICOS 

1. DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

Data de Nascimento: / /    Local de Nascimento: 

Cor: Cidade: 

Sexo: UF: 

Identidade (RG): CPF: . . -    

Título de Eleitor: Zona/Seção: 

Certificado de Reservista: 

Filiação 

Pai: 

 
Mãe: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: Estado: 

Celular: ( ) E-mail: 

2. DADOS ACADÊMICOS 

( ) LICENCIATURA ( ) BACHARELADO 

Instituição: Curso: 

Cidade: UF: 

Período (início – fim): 

Possui pós-graduação (...) SIM (...) NÃO Qual? 

3. DADOS PROFISSIONAIS (ocupação atual) 

Área de Atuação: Instituição: 

Cargo: Período: 

4. ATIVIDADE LIGADA AO MAGISTÉRIO E/OU PESQUISA 

Área de Atuação: Instituição: 

Cargo: Período: 

5. RESERVA DE VAGAS 

Pessoa com deficiência Sim ( ) Qual? Não ( ) 

Pessoa negra ou parda Sim ( ) Não ( ) 

Pessoa de comunidade tradicional Sim ( ) Qual? Não ( ) 

Pessoa transexual Sim ( ) Não ( ) 

Professor/Professora da Educação Básica 
Sim ( ) Não ( ) 

Pública ( ) Privada ( ) 

Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas e aceito os termos deste Edital. 
Altamira, de setembro de 2021. 

 
 

 

Assinatura da candidata/candidato
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO (INDÍGENA) 
 
 

NÓS, abaixo assinados, membros da comunidade  (nome da 

comunidade)      , 

DECLARAMOS, junto à Universidade Federal do Pará para efeito de efetivação de inscrição 

de candidato à reserva de vaga pelo sistema de cotas para Indígenas no Curso de 

Especialização: Práticas de Ensino de Geografia e Estudos Amazônicos, Edital nº 

 que      

      (nome do(a) candidato(a), portador(a) do 

Registro Geral (nº do RG):    e CPF nº  , é 

INDÍGENA pertencente à etnia     (nome  da 

etnia/grupo), da aldeia _  (nome da aldeia), localizada no 

município de    , Estado   . 

Declaramos, ainda, ter ciência de que: 
 

 As informações prestadas por nós para o processo de análise da condição declarada pelo(a) candidato(a) 

acima descrito(a), com vistas à inclusão na modalidade Reserva de Vagas, são de nossa inteira 

responsabilidade, pois quaisquer informações inverídicas prestadas implicarão no indeferimento da 

solicitação de Reserva de Vagas ao referido candidato(a) e aplicação das medidas legais cabíveis. 

 Na hipótese de configuração de fraude na documentação comprobatória em qualquer momento, inclusive 

posterior à matrícula, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, o candidato(a) estará 

automaticamente eliminado(a) do Processo Seletivo do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de 

Geografia e Estudos Amazônicos da UFPA/Campus Altamira e perderá, consequentemente, o direito à 

vaga conquistada e a quaisquer direitos dela decorrentes, independentemente das ações legais cabíveis que 

a situação requer. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
Local e data: , de de 20 . 

 

 

 

Liderança reconhecida 1 (Nome completo e assinatura) 

 

 

Liderança reconhecida 2 (Nome completo e assinatura) 
 

 

Candidato a reserva de vaga (Nome completo e assinatura) 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO (QUILOMBOLA) 

 
[NOME DA ASSOCIAÇÃO DO QUILOMBO, COM O CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE E/OU E- 

MAIL PARA CONTATO] 

 
Eu,    (nome completo), 

presidente da associação 

       (nome da associação), 

constituído por meio de    (forma pelo 

qual foi nomeado presidente), na data de (data no qual foi empossado 

presidente),   pelo período de (informar o período de 

vigência do mandato), DECLARO, junto à Universidade Federal do Pará, e para efeito de 

efetivação de inscrição de candidato à vaga reservada pelo sistema de cotas para Quilombola, que

 (nome       do       candidato), 

portador(a)   do   Registro   Geral   (nº do RG):  e CPF, 

     candidato (a) ao Processo Seletivo do Curso de Especialização: Práticas 

de Ensino de Geografia e Estudos Amazônicos da UFPA/Campus Altamira Edital n°. , 

é QUILOMBOLA pertencente ao _____________________________________________________ 

(nome do quilombo), do município de _________________ (nome do município), estado 

 . 

 

Declaramos, ainda, ter ciência de que: 

 

 As informações prestadas por nós para o processo de análise da condição declarada pelo(a) candidato(a) 

acima descrito(a), com vistas à inclusão na modalidade Reserva de Vagas, são de nossa inteira 

responsabilidade, pois quaisquer informações inverídicas prestadas implicarão no indeferimento da 

solicitação de Reserva de Vagas ao referido candidato(a) e aplicação das medidas legais cabíveis. 

 Na hipótese de configuração de fraude na documentação comprobatória em qualquer momento, inclusive 

posterior à matrícula, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, o candidato(a) estará 

automaticamente eliminado(a) do Processo Seletivo do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de 

Geografia e Estudos Amazônicos da UFPA/Campus Altamira e perderá, consequentemente, o direito à 

vaga conquistada e a quaisquer direitos dela decorrentes, independentemente das ações legais cabíveis que 

a situação requer. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
Local e data: , de de 20   . 

 
Nome e identificação do presidente da Associação do Quilombo 

 

 

Candidato a reserva de vaga (Nome completo e assinatura) 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTAMIRA                                                                

FACULDADE DE GEOGRAFIA 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS DE ENSINO DE GEOGRAFIA E ESTUDOS AMAZÔNICOS 

                                                                                             

 9 

 
 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO-RACIAL 
 

 

 
Eu, CPF , portador(a) do documento de 

identidade declaro, para fins específicos de atendimento à documentação 

exigida pelo Curso de Especialização: Práticas de Ensino de Geografia e Estudos Amazônicos  

da UFPA/Campus Altamira para aderir ao processo seletivo Edital n°._______________desta 

universidade, em nível de Especialização, me autodeclaro:  

( )negro 

( )pardo 

 
Declaro, ainda, ter ciência de que: 

 

 As informações prestadas por nós para o processo de análise da condição declarada pelo(a) candidato(a) 

acima descrito(a), com vistas à inclusão na modalidade Reserva de Vagas, são de nossa inteira 

responsabilidade, pois quaisquer informações inverídicas prestadas implicarão no indeferimento da 

solicitação de Reserva de Vagas ao referido candidato(a) e aplicação das medidas legais cabíveis. 

 Na hipótese de configuração de fraude na documentação comprobatória em qualquer momento, inclusive 

posterior à matrícula, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, o candidato(a) estará 

automaticamente eliminado(a) do Processo Seletivo do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de 

Geografia e Estudos Amazônicos da UFPA/Campus Altamira e perderá, consequentemente, o direito à 

vaga conquistada e a quaisquer direitos dela decorrentes, independentemente das ações legais cabíveis que 

a situação requer. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 
Local e data: , de de 20 . 

 

 

 

 

Nome completo e assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 
Eu, , CPF ,     portador      do      documento      de      identidade 

  , declaro, para o fim específico de atender   à   documentação   exigida pelo 

edital n°._______ do Processo Seletivo do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de 

Geografia e Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará/Campus Altamira em nível 

de  Especialização, me autodeclaro portador da deficiência (especificar o nome) , 

conforme a Lei Nº 13.146 de 06/07/2015. 

Para efeito da inscrição ao processo seletivo, é obrigatório a apresentação do original ou cópia 

autenticada em cartório do laudo médico com CRM, emitido nos últimos doze meses, atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

Declaro, ainda, ter ciência de que: 

 As informações prestadas por mim para o processo de análise da condição declarada pelo(a) candidato(a) 

acima descrito(a), com vistas à inclusão na modalidade Reserva de Vagas, são de nossa inteira 

responsabilidade, pois quaisquer informações inverídicas prestadas implicarão no indeferimento da 

solicitação de Reserva de Vagas ao referido candidato(a) e aplicação das medidas legais cabíveis. 

 Na hipótese de configuração de fraude na documentação comprobatória em qualquer momento, inclusive 

posterior à matrícula, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, o candidato(a) estará 

automaticamente eliminado(a) do Processo Seletivo do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de 

Geografia e Estudos Amazônicos da UFPA/Campus Altamira e perderá, consequentemente, o direito à 

vaga conquistada e a quaisquer direitos dela decorrentes, independentemente das ações legais cabíveis que 

a situação requer. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

 
Local e data: , de de 20     . 

 
 

Nome completo e assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE IDENTIDADE DE GÊNERO 

(COM NOME SOCIAL) 

 
Eu,      

(nome social), civilmente registrado(a) como 

    , 

RG nº ,   CPF   nº , residente e 

domiciliado(a) à       

  , 

declaro, para fins específicos de atendimento à documentação exigida pelo Curso de 

Especialização: Práticas de Ensino de Geografia e Estudos Amazônicos da 

UFPA/Campus Altamira para aderir ao processo seletivo Edital n°.                  

desta universidade, em nível de Especialização, me autodeclaro: 

( ) Travesti 

( ) Mulher trans 

( ) Homem trans 

Declaro, ainda, ter ciência de que: 

 As informações prestadas por mim para o processo de análise da condição declarada pelo(a) candidato(a) 

acima descrito(a), com vistas à inclusão na modalidade Reserva de Vagas, são de nossa inteira 

responsabilidade, pois quaisquer informações inverídicas prestadas implicarão no indeferimento da 

solicitação de Reserva de Vagas ao referido candidato(a) e aplicação das medidas legais cabíveis. 

 Na hipótese de configuração de fraude na documentação comprobatória em qualquer momento, inclusive 

posterior à matrícula, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, o candidato(a) estará 

automaticamente eliminado(a) do Processo Seletivo do Curso de Especialização: Práticas de Ensino de 

Geografia e Estudos Amazônicos da UFPA/Campus Altamira  e perderá, consequentemente, o direito à 

vaga conquistada e a quaisquer direitos dela decorrentes, independentemente das ações legais cabíveis que 

a situação requer. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

 
Local e data: , de de 20 . 

 
 

Nome completo e assinatura do(a) candidato(a) 
 


