
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA 

COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DIVISÃO DO CURSO DE ECOLOGIA 

 
 

ERRATA - EDITAL INPA/COCAP 025/2019 
 

EXAME DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA (ECOLOGIA) DO INPA, 
NÍVEL MESTRADO  

 
A Coordenação de Capacitação - COCAP do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, em 
conformidade com o disposto nos Artigos 26 e 28 28 do Regulamento Geral da Pós-Graduação do INPA, 
torna pública e estabelece a retificação do Edital INPA/COCAP Nº 024/2019 para o Curso de Mestrado 
do Programa de Pós-Graduação em Biologia (Ecologia) para ingresso em 2019, no item a seguir, 
mantendo inalterados os demais itens do Edital. 
 
Onde se lê: 
 
2. DA INSCRIÇÃO  
 
2.1. Período de inscrição 
29 de julho a 27 de setembro 2019 
 
2.2 Processo de inscrição 
 
Para inscrição o candidato deve enviar os documentos listados abaixo em formato digital para o 
 e-mail: <pgeco.inscricao@gmail.com> 
A inscrição deve ser feita por meio das seguintes etapas, todas obrigatórias até 27 de setembro de 
2018: 

(1) A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada, no site da Pós-
graduação do INPA (http://portal.inpa.gov.br/index.php/editoria-b/editais), até o dia 08 de outubro de 
2018. 
 
(4) Caso o requerimento de isenção de pagamento e o recurso sejam indeferidos e o candidato 
deseje efetivar sua inscrição, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, até 15 de outubro de 
2018, seguindo as instruções deste edital, e enviar cópia digital do comprovante de pagamento para 
o e-mail do Programa de Pós-graduação (<pgeco.inscricao@gmail.com>) 
(5) A relação dos recursos que tenham sido deferidos ou indeferidos, será divulgada, no site da Pós-
graduação do INPA (http://portal.inpa.gov.br/index.php/editoria-b/editais) até 18 de outubro de 2018. 

 

 
Leia-se: 
 
2. DA INSCRIÇÃO  
 
2.1. Período de inscrição 
29 de julho a 04 de outubro 2019 
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2.2 Processo de inscrição 
 
Para inscrição o candidato deve enviar os documentos listados abaixo em formato digital para o 
 e-mail: <pgeco.inscricao@gmail.com> 
A inscrição deve ser feita por meio das seguintes etapas, todas obrigatórias até 04 de outubro de 2019: 

 
 
(1) A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada, no site da Pós-
graduação do INPA (http://portal.inpa.gov.br/index.php/editoria-b/editais), até o dia 10 de outubro de 
2019. 
 
(4) Caso o requerimento de isenção de pagamento e o recurso sejam indeferidos e o candidato 
deseje efetivar sua inscrição, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, até 15 de outubro de 
2019, seguindo as instruções deste edital, e enviar cópia digital do comprovante de pagamento para 
o e-mail do Programa de Pós-graduação (<pgeco.inscricao@gmail.com>) 
(5) A relação dos recursos que tenham sido deferidos ou indeferidos, será divulgada, no site da Pós-
graduação do INPA (http://portal.inpa.gov.br/index.php/editoria-b/editais) até 18 de outubro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

Manaus-AM, 26 de setembro de 2019. 

 
BEATRIZ RONCHI TELES, Dra. 

Coordenadora de Capacitação do INPA 
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