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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  

ESCOLA DE APLICAÇÃO   
  

EDITAL Nº 01 /2020 - EAUFPA   
  

O Diretor da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, no uso das 

atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno da Escola de Aplicação da UFPA e 

referendado pelo Egrégio Conselho Escolar, em reunião ordinária realizada no dia 27/11/2019, torna 

público a retificação do Edital de abertura das inscrições para seleção de candidatos ao ingresso na 

referida Escola,  para o ano letivo de 2020.  

 

RETIFICAÇÃO EDITAL 01/2020 Escola de Aplicação: 
 

- Acréscimo item 4.3  

As solicitações de isenções devem ser requeridas até o dia  20/01/2020 às 18h, pois no 

dia 21/01/2020 às 12h será divulgada a lista dos candidatos isentos. 

 

- Acréscimo no item 8.3  

g) apresentar documentação que comprovem o direito à isenção da taxa de inscrição, a saber: 

a) Declaração do Imposto de Renda do exercício de 2018 ou Declaração fornecida pelo 

empregador. Não será aceita autodeclaração para Renda familiar per capita igual ou inferior a 

um salário mínimo e meio (conforme Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013). 

b) Cópia do cartão com o Número de Identificação Social (NIS) válido, com o qual está inscrito 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou Documento 

com o Número de Identificação Social (NIS) válido, com o qual está inscrito no CadÚnico, 

para renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de 

até três salários mínimos (conforme Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007) 

- Acréscimo no item 7, o sub-item n° 7.6, com a seguinte informação: 

- Os Candidatos inscritos na condição  de Vagas Pessoa com deficiência, deverá comparece no 

dia 27/01/2020, das 08h:00 as 12h:00 na Coordenação de Educação Infantil da Escola de 

Aplicação, com os documentos solicitados pela referido edital, tais como: apresentar laudo 

médico (para as vagas destinadas às pessoas com deficiência e a certidão de nascimento).  

 

- Acrescentar no ponto 8, um sub-item G: Certidão de Nascimento do candidato sorteado. 

 

Belém, 20 de janeiro de 2020.  

  

  

  
Prof. Dr. Walter Silva Junior  

Diretor da Escola de Aplicação da UFPA 1 

Port. Nº 0821/2018-Reitoria  
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