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O Coordenador VICTOR VIANA DA GRAÇA do Curso de BACHAREL A D O EM 
ENFERMAGEM da UNAM A A L CINDO CACE LA , no uso de suas atribuições, 
divulga ERRATA do EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA ACADÊMICA: 

Onde se lê: Art. 2°. O processo seletivo será realizado no dia 02 de março de 2020 na 
UNAMA Alcindo Cacela , Sala E-501 , sendo que os alunos que pleitearem por vagas de 
monitoria no período matutino deverão comparecer às 9h para realizarem a prova e os 
alunos que pleitearem vagas de monitoria para período noturno deverão comparecer às 
19h para a realização da prova . A prova escrita constará de questões de múltiplas escolhas 
e/ou discursivas sobre todos os assuntos do programa da disciplina à qual o (a) discente 
está se candidatando, além da avaliação do histórico escolar do candidato . 

Leia-se: Art. 2°. O processo seletivo será realizado no dia 06 de março de 2020 na 
UNAMA Alcindo Cacela, Salas E-501 (matutino) e D-105 (noturno), sendo que os alunos 
que pleitearem por vagas de monitoria no período matutino deverão comparecer às 9h 
para realizarem a prova e os alunos que pleitearem vagas de monitoria para período 
noturno deverão comparecer às 19h para a realização da prova . A prova escrita constará 
de questões de múltiplas escolhas e/ou discursivas sobre todos os assuntos do programa 
da disciplina à qual o (a) discente está se candidatando, além da avaliação do histórico 
escolar do candidato. 

Prof.:Me. Victor Viana 
éoordenador de Curso 
~ UNAMA.W. 
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Coordenador do curso ENFERMAGEM. 
Victor Viana da Graça. 

Belém , 27 de fevereiro de 2020 . 


