UEPA 2019
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ
CURSOS/VAGAS

INSCRIÇÃO

PERÍODO
LOCAL
TAXA

MEDICINA (180) – ENFERMAGEM (180) – BIOMEDICINA (60)

De 09/10 a 08/11/2018
www2.uepa.br/prosel

R$ 60,00

PROVAS

O boleto deverá ser pago até 09/11/2018.

04/11/2018
(Domingo)

Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias e Redação.
Ciências Humanas e suas Tecnologias

11/11/2018
(Domingo)

Matemática e suas Tecnologias.
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

ENEM
2018

HORÁRIO
Das 13h30min às
19h30min
(Horário de Brasília)
Das 13h30min às
18h30min
(Horário de Brasília)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
CPF e RG
OBSERVAÇÕES:
 A UEPA reservará 50% (cinquenta por cento) das vagas ofertadas no PROSEL/2019 a candidatos que cursaram e
concluíram todas as séries do Ensino Médio, ou curso equivalente, em Escolas da Rede Pública Brasileira. Será
atribuído um bônus de 10% (dez por cento) sobre a média aritmética das notas obtidas no ENEM 2018 aos
candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente no Estado do Pará;
 Para concorrer às vagas do PROSEL/2019 o candidato deverá efetuar sua inscrição conforme estabelecido no
edital e ter comprovado os dados de sua avaliação no ENEM 2018. A comprovação será feita por meio do envio
de seus dados do INEP para a UEPA. A classificação dos candidatos para as vagas ofertadas no PROSEL/2019 será
feita exclusivamente com base nas notas obtidas no ENEM 2018;
 Para a comprovação da participação do candidato no ENEM 2018, a UEPA fará a consulta ao INEP utilizando
exclusivamente o número do CPF informado pelo candidato no ato da solicitação de inscrição ao PROSEL 2019.
Caso haja inconsistência entre os dados (nome, data de nascimento, número de inscrição e número do
documento de identificação) cadastrados pelo candidato no ENEM 2018 e os dados cadastrados pelo candidato
na inscrição do PROSEL 2019/UEPA, serão considerados válidos para efeito do resultado do processo, os dados
cadastrados no INEP/ENEM 2018;
 Estará automaticamente eliminado no processo de classificação no PROSEL/2019 o candidato que: a) faltar em,
pelo menos, um dia de prova do ENEM 2018 ou; b) obtiver nota inferior a 500 (quinhentos) na Redação do ENEM
2018, numa escala de 0 a 1000 ou; c) obtiver média aritmética das notas do ENEM 2018 inferior a 500
(quinhentos);
 Divulgação da confirmação da Inscrição - 14/11/2018;
 CLIQUE AQUI acessar o site do concurso.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7855 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

