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ERRATA No.2 - EDITAL INPA/COCAP No 16/2021 

EXAME DE SELEÇÃO AO MESTRADO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS NA AMAZÔNIA. 

 

A Coordenação de Capacitação - COCAP do Instituto Nacional de Pesquisas da Ama-

zônia – INPA, em conformidade com o disposto nos Artigos 26 e 27 do Regulamento 

Geral da Pós-Graduação do INPA torna pública e estabelece a retificação do Edital 

INPA/COCAP Nº 016/2021, nos itens a seguir, mantendo inalterados os demais itens 

do Edital. 

 
Onde se lê: 

DO OBJETO: 

Abrir inscrições para o Processo Seletivo em duas etapas ao curso de Mestrado 

Profissional em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia, a primeira de 28 de junho a 2 

de julho de 2021 para indígenas; e segunda de 02 a 27 de agosto de 2021 para a livre 

concorrência, não-indígena, e candidatos de países da bacia amazônica, ... 

 

Leia-se: 

DO OBJETO: 

Abrir inscrições para o Processo Seletivo em duas etapas ao curso de Mestrado 

Profissional em Gestão de Áreas Protegidas na Amazônia, a primeira de 28 de junho a 5 

de julho de 2021 para indígenas; e segunda de 02 de agosto a 03 de setembro de 2021 

para a livre concorrência, não-indígena, e candidatos de países da bacia amazônica, … 

 

Onde se lê: 

Art. 10 – As inscrições para os exames de ingresso da livre concorrência, não-indígena, 

e candidatos de países da bacia amazônica serão realizadas no período de 02 a 27 de 

agosto de 2021, por meio de formulário online disponibilizado nos sites 

http://antigo.inpa.gov.br/index.php/pos-graduacao e 

https://w2.solucaoatrio.net.br/somos/inpampgap/index.php/pt/ 

…. 
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§ 2º - Poderá ser concedida isenção do pagamento do valor da inscrição a candidatos 

indígenas, quilombolas, de populações tradicionais e candidato/a/e inscrito/a/e no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o 

Decreto Federal no 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de família de baixa 

renda, nos termos do Decreto Federal no 6.135, de 26 de junho de 2007. 

......... 

§ 5º - A homologação das inscrições comuns será feita pelo Conselho do Programa MP-

GAP e serão publicadas no Portal Eletrônico do INPA 

(http://antigo.inpa.gov.br/index.php/posgraduacao) até 01 de setembro de 2021. 

 

Leia-se: 

Art. 10 – As inscrições para os exames de ingresso da livre concorrência, não-indígena, 

e candidatos de países da bacia amazônica serão realizadas no período de 02 de agosto a 

03 de setembro de 2021, por meio de formulário online disponibilizado nos sites 

http://antigo.inpa.gov.br/index.php/pos-graduacao e 

https://w2.solucaoatrio.net.br/somos/inpampgap/index.php/pt/ 

…. 

§ 2º - Poderá ser concedida isenção do pagamento do valor da inscrição a candidatos 

indígenas, quilombolas, de populações tradicionais e candidato/a/e inscrito/a/e no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o 

Decreto Federal no 6.135, de 26 de junho de 2007, for membro de família de baixa 

renda, nos termos do Decreto Federal no6.135, de 26 de junho de 2007, e fizer a 

solicitação até 3 dia antes do encerramento das inscrições. 

…. 

§ 5º - A homologação das inscrições comuns será feita pelo Conselho do Programa MP-

GAP e serão publicadas no Portal Eletrônico do INPA 

(http://antigo.inpa.gov.br/index.php/posgraduacao) até 08 de setembro de 2021. 

 

Onde se lê: 

Art. 11 – Os exames de ingresso da livre concorrência, não-indígena, e de 

candidato/a/es de países da bacia amazônica serão realizados em 02 (duas) etapas. 
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§ 1º - A primeira etapa, dia 05 de setembro de 2021, será eliminatória, as provas serão 

aplicadas de forma eletrônica e informações sobre os procedimentos serão 

disponibilizadas pelo e-mail informado na inscrição, até dois dias antes da data 

marcada. As provas serão: 

…. 

§ 3º - Os resultados da primeira etapa serão divulgados até 12 de setembro de 2021. 

 

Leia-se: 

Art. 11 – Os exames de ingresso da livre concorrência, não-indígena, e de 

candidato/a/es de países da bacia amazônica serão realizados em 02 (duas) etapas. 

§ 1º - A primeira etapa, dia 13 de setembro de 2021, será eliminatória, as provas serão 

aplicadas de forma eletrônica e informações sobre os procedimentos serão 

disponibilizadas pelo e-mail informado na inscrição, até dois dias antes da data 

marcada. As provas serão: 

…. 

§ 3º - Os resultados da primeira etapa serão divulgados até 19 de setembro de 2021. 

 

Onde se lê: 

Art 15 – A comissão de Seleção do Programa MP-GAP do INPA divulgará até o dia 19 

de setembro de 2021 a lista completa de candidatos aprovados para ingresso no 

mestrado em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia, classificados em ordem 

decrescente. 

 

Leia-se: 

Art 15 – A comissão de Seleção do Programa MP-GAP do INPA divulgará até o dia 26 

de setembro de 2021 a lista completa de candidatos aprovados para ingresso no 

mestrado em Gestão de Áreas Protegidas da Amazônia, classificados em ordem 

decrescente. 
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Onde se lê: 

Art. 19 - As matrículas da/os demais aprovada/o/es deverão ser efetuadas de 20 de 

setembro a 08 de outubro de 2021 diretamente na página do MP-GAP – plataforma 

Atrio online ou na Secretaria Conjunta de Botânica-MPGAP do Campus 1 – INPA 

situada à Avenida André Araújo 2936, Aleixo, Caixa Postal no 2223, telefones (92) 

3643 3119, Manaus, Amazonas, CEP 69060-001, Amazonas, Brasil, no horário de 9:00 

h às 12:00 h e de 14:00 h às 17:00 h. 

 

Leia-se: 

Art. 19 - As matrículas da/os demais aprovada/o/es deverão ser efetuadas de 27 de 

setembro a 08 de outubro de 2021 diretamente na página do MP-GAP – plataforma 

Atrio online ou na Secretaria Conjunta de Botânica-MPGAP do Campus 1 – INPA 

situada à Avenida André Araújo 2936, Aleixo, Caixa Postal no 2223, telefones (92) 

3643 3119, Manaus, Amazonas, CEP 69060-001, Amazonas, Brasil, no horário de 9:00 

h às 12:00 h e de 14:00 h às 17:00 h. 

 

Manaus-AM, 28 de agosto de 2021. 

 

BEATRIZ RONCHI TELES, Dra. 

Coordenadora de Capacitação do INPA 

PO 262/2009 MCTI/INPA 

 

 

 


