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Onde se lê: 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições são gratuitas, e serão realizadas no período de 03/11/2017 a 

10/11/2017, através do endereço http://www2.unifap.br/ead/. 

3.2. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição online, e entregar até o dia 

13 de Novembro de 2017 da 8:00 as 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas os seguintes 

documentos, listados abaixo, (original e cópia) nas secretarias dos Polos de Apoio 

Presencias ou no Departamento de Educação a Distância da UNIFAP (sendo aceito 

postagem no endereço do DEaD, via SEDEX), conforme endereços no item 3.6, 

somente dias uteis: 
 

3.8. O Resultado das Inscrições Deferidas será divulgado on line no a partir dia 17 de 

Novembro de 2017 na página da EaD http://www2.unifap.br/ead/. 

a) Análise do currículo: 21 e 22 de Novembro de 2017 

b) A lista nominal da classificação dos candidatos aprovados nesta primeira fase será 

divulgada no dia 23 de Novembro de 2017 na página da EaD 

http://www2.unifap.br/ead/; 

j) Caberá recurso quanto à pontuação atribuída ao candidato ou por razões de 

ilegalidade e de mérito; 

k) Os recursos, conforme modelo (Anexo IV), deverão ser protocolados nas secretarias 

dos polos de apoio presencial ou no DEaD das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas do 

dia 24 de Novembro de 2017;  

l) Resposta do recurso: até às 18 horas do dia 27 de Novembro de 2017. 

m) Resultado Final da prova de Títulos: 27 de Novembro de 2017. 

e) Período de análise da carta de intenção será: 28 a 29 de Novembro de 2017;  

f) A lista nominal dos aprovados será divulgada no dia 01 de Dezembro de 2017 na 

página da EaD http://www2.unifap.br/ead; 

g) Caberá recurso quanto à pontuação atribuída ao candidato ou por razões de 

ilegalidade e de mérito. Os recursos, conforme modelo (Anexo IV), deverão ser 

protocolados no Departamento de Educação a Distância - DEaD/UNIFAP (Campus 

Marco Zero: Rod. Juscelino K. de Oliveira, S/N, Campus Marco Zero do Equador, 

http://www2.unifap.br/ead/
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Macapá-AP, Bloco B, sala 3) das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas do dia 04 de 

Dezembro de 2017; 

h) Resultado do recurso: até às 18 horas do dia 05 de Dezembro de 2017. 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 O Departamento de Educação à Distância – DeaD, divulgará o resultado do 

processo seletivo a partir  do dia 05 de Dezembro de 2017 pelo endereço-eletrônico 

http://www2.unifap.br/ead. 

 

Leia-se: 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições são gratuitas, e serão realizadas no período de 03/11/2017 a 

17/11/2017, através do endereço http://www2.unifap.br/ead/. 

3.2. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição online, e entregar até o dia 

21 de Novembro de 2017 da 8:00 as 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas os seguintes 

documentos, listados abaixo, (original e cópia) nas secretarias dos Polos de Apoio 

Presencias ou no Departamento de Educação a Distância da UNIFAP (sendo aceito 

postagem no endereço do DEaD, via SEDEX), conforme endereços no item 3.6, 

somente dias uteis: 
 

3.8. O Resultado das Inscrições Deferidas será divulgado on line no a partir dia 23 de 

Novembro de 2017 na página da EaD http://www2.unifap.br/ead/. 

c) Análise do currículo: 24 e 25 de Novembro de 2017 

d) A lista nominal da classificação dos candidatos aprovados nesta primeira fase será 

divulgada no dia 27 de Novembro de 2017 na página da EaD 

http://www2.unifap.br/ead/; 

n) Caberá recurso quanto à pontuação atribuída ao candidato ou por razões de 

ilegalidade e de mérito; 

o) Os recursos, conforme modelo (Anexo IV), deverão ser protocolados nas secretarias 

dos polos de apoio presencial ou no DEaD das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas do 

dia 28 de Novembro de 2017;  

p) Resposta do recurso: até às 18 horas do dia 30 de Novembro de 2017. 

q) Resultado Final da prova de Títulos: 30 de Novembro de 2017. 
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e) Período de análise da carta de intenção será: 01 a 02 de Novembro de 2017;  

f) A lista nominal dos aprovados será divulgada no dia 04 de Dezembro de 2017 na 

página da EaD http://www2.unifap.br/ead; 

g) Caberá recurso quanto à pontuação atribuída ao candidato ou por razões de 

ilegalidade e de mérito. Os recursos, conforme modelo (Anexo IV), deverão ser 

protocolados no Departamento de Educação a Distância - DEaD/UNIFAP (Campus 

Marco Zero: Rod. Juscelino K. de Oliveira, S/N, Campus Marco Zero do Equador, 

Macapá-AP, Bloco B, sala 3) das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas do dia 05 de 

Dezembro de 2017; 

h) Resultado do recurso: até às 18 horas do dia 06 de Dezembro de 2017. 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 O Departamento de Educação à Distância – DeaD, divulgará o resultado do 

processo seletivo a partir  do dia 06 de Dezembro de 2017 pelo endereço-eletrônico 

http://www2.unifap.br/ead. 

http://www2.unifap.br/ead%3B

