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Errata EDITAL INPA/COCAP 025/2021 

 
Processo Seletivo para o Curso de Mestrado do Programa de Pós- 

Graduação em Ciências Biológicas (Entomologia) (PPG Entomologia) 
 
A Coordenação de Capacitação-COCAP do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia INPA, em conformidade com o disposto nos Artigos 26 e 28 do 
Regulamento Geral da Pós-Graduação do INPA, torna pública e estabelece a 
retificação do Edital INPA/COCAP 25/2021 para o Curso de Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Entomologia) (PPG Entomologia) para 
ingresso em março/2022, no item a seguir, mantendo inalterados os demais itens do 
Edital.  
 
Onde se lê:  
 
2.3. Documentos para inscrição:  

2.3.1. A inscrição de todos os candidatos ao mestrado requer os seguintes documentos 

(enviar todos no formato PDF):.. 

 
2. Taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 a ser paga em 

conta corrente do banco Santander. O depósito deve ser 

identificado, dessa forma, o comprovante de pagamento 

da inscrição deve conter o nome do candidato e CPF. 

Informações bancárias para pagamento da taxa: 

Banco: Banco Santander 

Código do Banco: 033 

Agência: 3230 (PAB-INPA) 

Conta-poupança: 60004023-9 

Nome da Conta: Marcio Luiz de Oliveira 

CPF: 382.289.716-72 

 

13. Declaração de que está ciente de que o programa 
não garante a concessão de bolsas de estudo a todos 
os aprovados 

 

 
Leia-se:   
 
2.3. Documentos para inscrição:  

2.3.1. A inscrição de todos os candidatos ao mestrado requer os seguintes documentos 

(enviar todos no formato PDF):.. 

 
2. Taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 a ser paga em 

conta corrente do banco Santander. O depósito deve ser 

identificado, dessa forma, o comprovante de pagamento 

da inscrição deve conter o nome do candidato e CPF. 

Informações bancárias para pagamento da taxa: 

Banco: Banco Santander 

Código do Banco: 033 

Agência: 3230 (PAB-INPA) 

Conta Corrente: 13002952-6 

Nome da Conta: Associação de Levantamento Florestal 

do Amazonas-ALFA 

CNPJ: 14.232.672/0001-37 
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Endereço do Banco: Av. André Araújo, 2936, Bairro 

Petrópolis, CEP 69067-375 – INPA 
 

13. Declaração de que está ciente de que o programa 
não garante a concessão de bolsas de estudo a todos os 

aprovados Item excluído do edital 

 

 
 
Onde se lê:  
 

4. DA SELEÇÃO  
 
Somente estará apto a participar das fases de seleção o candidato que tiver sua inscrição 
homologada.   
 
Datas importantes do cronograma de seleção e matrícula:.. 

 
Pagamento da taxa (R$50,00) 

dos pedidos de isenção 

indeferidos 

Até 17/12 de 2021 Informações bancárias para 

pagamento da taxa:  

Banco: Banco Santander  

Código do Banco: 033  

Agência: 3230 (PAB-INPA)  

Conta-poupança: 60004023-9 

Nome da Conta: Marcio Luiz de 

Oliveira  

CPF: 382.289.716-72 

 

 

- 

 

 

 

Leia-se: 

 

Pagamento da taxa (R$50,00) 

dos pedidos de isenção 

indeferidos 

Até 17/12 de 2021 Informações bancárias para 

pagamento da taxa:  

Banco: Banco Santander  

Código do Banco: 033  

Agência: 3230 (PAB-INPA)  

Conta Corrente: 13002952-6 

Nome da Conta: Associação de 

Levantamento Florestal do 

Amazonas-ALFA 

CNPJ: 14.232.672/0001-37 

- 
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Endereço do Banco: Av. André 

Araújo, 2936, Bairro Petrópolis, 

CEP 69067-375 – INPA 
 

 
Onde se lê: 
 
4.1. Critérios de avaliação 

... 
OBSERVAÇÕES 

Análise do Currículo Lattes. Classificatório. Serão considerados apenas os itens do currículo 

para os quais se apresentem comprovantes. Os critérios de pontuação de itens curriculares 

estão listados na Tabela de Pontuação de Currículo (Anexo I). Além disso, serão avaliados o 

histórico escolar e a carta de candidatura. Esta etapa será realizada pela comissão de seleção sem 

a presença dos candidatos. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente a 

partir da ponderação das notas obtidas na Entrevista (10% - dez por cento), Prova de 

conhecimento específico (50% - cinquenta por cento) e Análise Curricular (40% - quarenta por 

cento). O candidato que tiver a maior pontuação no CV ficará com nota 10 (dez) e os demais terão 

notas proporcionais a esta. 

 

Leia-se: 
 
OBSERVAÇÕES 

Análise do Currículo Lattes (CV). Classificatório. Serão considerados apenas os itens do 

currículo para os quais se apresentem comprovantes. Os critérios de pontuação de itens 

curriculares estão listados na Tabela de Pontuação de Currículo (Anexo I). Além disso, serão 

avaliados o histórico escolar e a carta de candidatura. Esta etapa será realizada pela comissão de 

seleção sem a presença dos candidatos. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem 

decrescente a partir da ponderação das notas obtidas na Prova de conhecimento específico (60% 

- sessenta por cento) e Análise Curricular (40% - quarenta por cento). O candidato que tiver 

a maior pontuação no CV ficará com nota 10 (dez) e os demais terão notas proporcionais a esta. 

 
 

 

Manaus, 16 de novembro de 2021 

 

Dra. Beatriz Ronchi Teles 

Coordenadora de Capacitação 


