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2ª PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
 
O DIRETOR GERAL DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNO LÓGICA DO 
PARÁ – CEFET/PA, no uso de suas atribuições legais, e em virtude da realização do 2º Vestibular 
UAB/CEFET/PA, torna pública a 2ª prorrogação das inscrições para as 20h00min do dia 
12/12/2008, conforme item 4.3, alínea a), e altera os itens 8.2, 12.1, 12.8 e 13.1, do Edital nº 
026/2008-CEFET/PA, que passam a vigorar com as seguintes redações, conforme a seguir 
assinalado. 
 
 
4.3 Para realizar a inscrição é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 
candidato, válido, e esse deverá proceder da seguinte maneira: 
a) Acessar o endereço eletrônico http://www.cefetpa.br, no período de 10h00min do dia 06 de 
Outubro de 2008 até às 20h00min do dia 12 de dezembro de 2008 (horário oficial de Brasília), 
preencher integralmente o formulário eletrônico de Requerimento de Inscrição observando as 
instruções disponíveis neste Edital, sendo os dados e informações prestadas neste ato de total 
responsabilidade do candidato, inclusive, no Questionário Sócio-Econômico; 
(...) 
8.2 A aplicação da prova será realizada no dia 18/01/2009, com início às 13h00min (horário de 
Brasília) com duração máxima de 04 (quatro) horas. 
(...) 
12.1. O gabarito oficial preliminar das provas será afixado nos quadros de avisos do CEFET/PA, 
sito à Av. Almirante Barroso, 1155, Marco, Belém/PA, nas Coordenações de cada pólo de apoio 
presencial, e divulgado no endereço eletrônico http://www.cefetpa.br, a partir do dia 21/01/2009. 
(...) 
12.8. O gabarito oficial definitivo das provas será afixado nos quadros de avisos do CEFET/PA, sito 
à Av. Almirante Barroso, 1155, Marco, Belém/PA, nas Coordenações de cada pólo de apoio 
presencial, e divulgado no endereço eletrônico http://www.cefetpa.br, a partir do dia 28/01/2009. 
(...) 
13.1 A Comissão organizadora do Processo Seletivo tornará pública a relação dos candidatos 
aprovados, classificados no limite de vagas ofertadas, através de listagens organizadas por 
Pólo/Curso, em ordem alfabética, com classificação e pontuação, no endereço eletrônico 
http://www.cefetpa.br, e afixado em quadros de aviso do CEFET/PA e das Coordenações dos 
respectivos pólos de apoio presencial, a partir do dia 16/02/2009. 
 

Belém, 12 de novembro de 2008. 
 
 
 

Edson Ary de Oliveira Fontes  
Diretor-Geral do CEFET-PA 

 
 
 


