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1ª ERRATA DO EDITAL Nº 23/2007 
 

No item 2 DOS CURSOS E DAS VAGAS, especificamente no sub-item 2.2 que 
acompanha quadro com as opções de cursos e os respectivos códigos, turnos, duração e 
número de vagas, nos seguintes cursos: 

1- Licenciatura Plena em Letras, onde se lê, VESPERTINO, leia-se MATUTINO. 
2- Engenharia de Materiais, onde se lê NOTURNO, leia-se VESPERTINO. 

Permanecendo inalterada as demais informações no referido quadro.  
 
 

E no item 3 DAS ISENÇÕES, no sub-item 3.3 onde se lê: 
 

Será necessário o candidato apresentar no ato da solicitação de isenção, cópia dos 
seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante de conclusão do ensino 
médio ou equivalente ou declaração que está cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou 
equivalente, comprovante de residência (fatura de energia elétrica) e cópia de 
comprovante de renda familiar do mês de setembro/2006 do responsável e/ou das 
pessoas que contribuem com as despesas da residência; contracheque, declaração de 
empregador, carteira profissional, carnê de aposentadoria ou pensão, extrato de beneficio 
do INSS, pensão alimentícia ou declaração de que trabalha por conta própria contendo 
renda média mensal; e/ou quinzenal. 

 
 Leia-se: 
 Será necessário o candidato apresentar no ato da solicitação de isenção, cópia 

dos seguintes documentos: carteira de identidade, comprovante de conclusão do ensino 
médio ou equivalente ou declaração que está cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou 
equivalente, comprovante de residência (fatura de energia elétrica) e cópia de 
comprovante de renda familiar do mês de setembro/2007 do responsável e/ou das 
pessoas que contribuem com as despesas da residência; contracheque, declaração de 
empregador, carteira profissional, carnê de aposentadoria ou pensão, extrato de beneficio 
do INSS, pensão alimentícia ou declaração de que trabalha por conta própria contendo 
renda média mensal; e/ou quinzenal. 
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2ª ERRATA DO EDITAL Nº 23/2007 
 

 

No item 4.10 onde se lê “O cartão de confirmação de inscrição do candidato será 

disponibilizado no site http://www.cefetpa.br a partir do dia 16 de janeiro de 2008”, leia-

se “O cartão de confirmação de inscrição do candidato será disponibilizado no site 

http://www.cefetpa.br a partir do dia 30 de janeiro de 2008”.  

 

E em relação ao dia de aplicação da prova fica transferida do dia 24/02/2008 

para o dia 02/03/2008.  
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