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EDITAL COMPLEMENTAR N. 1 AO EDITAL N. 043/2013

A Reitora da Universidade do Estado do Amapá (UEAP) conforme autorização do Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado do Amapá, Carlos Camilo Góes Capiberibe, exarada no Ofício n. 949/2011 –
GAB/UEAP, em 03 de novembro de 2011 e, no uso de suas atribuições legais, torna público o pre-
sente EDITAL COMPLEMENTAR que retifica os requisitos específicos dos códigos de vagas dos
cursos que constam no Anexo I, especificados a seguir, passando a vigorar com a seguinte re -
dação:

CURSO – ENGENHARIADE PESCA (EPE)

Código da Vaga: EPE 03 -  Requisitos específicos:  Graduado em Engenharia de Pesca ou

Oceanografia, com pós-graduação (doutorado ou mestrado) na área da graduação ou áreas afins

de avaliação (Recursos Pesqueiros) com objeto de estudo em Aquicultura.

Código da Vaga: EPE 05 - Requisitos específicos:  Graduado em Engenharia de Pesca ou

Oceanografia, com pós-graduação (doutorado ou mestrado ou especialização) na área da gra-

duação ou áreas afins de avaliação (Recursos Pesqueiros) com objeto de estudo em Aquicultu -

ra. 

CURSO – ENGENHARIADE AMBIENTAL (EAM)

Código da Vaga: EAM 05 - Requisitos específicos:  Graduação em Ciências Biológicas (ba-

charelado) ou Engenharia Ambiental ou Engenharia Florestal ou Engenharia Agronômica

(Agronomia), com pós-graduação (doutorado ou mestrado ou especialização) em áreas afins

de avaliação (Ecologia e Meio Ambiente ou Engenharias ou Ciências Agrárias).

 

CURSO – ENGENHARIADE DE PRODUÇÃO (EPR)

Código da Vaga: EPR04 - Requisitos específicos: Graduado em Engenharia de Produção, Enge-

nharia Mecânica e Engenharia Elétrica, com pós-graduação (doutorado ou mestrado ou especi-

alização) na área de graduação ou em áreas afins de avaliação (Engenharia de Produção).



CURSO – LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS (LCN)

Código da Vaga:  LCN01 -  Requisitos  específicos:  Graduado em Química ou em Ciências

Naturais  com  Habilitação  em  Química,  com  pós-graduação  (doutorado  ou  mestrado  ou

especialização) na área de Química ou em áreas afins de avaliação (Química), com objeto de

estudo em Química.

Código da Vaga:  LCN02 –  Requisitos específicos:  Graduado em Química ou em Ciências

Naturais  com  Habilitação  em  Química,  com  pós-graduação  (doutorado  ou  mestrado  ou

especialização)  na  área  de  Química  orgânica  ou  em  áreas  afins  de  avaliação  (Química  ou

Ciências Biológicas II) com objeto de estudo em Química Orgânica ou Bioquímica.

Código da Vaga: LCN 03 - Requisitos específicos: Graduado em Ciências Naturais ou Ciências

Biológicas (Licenciatura), com pós-graduação (doutorado ou mestrado ou especialização) na

área de Ciências Biológicas ou Biologia Geral ou em áreas afins de avaliação (Ciências

Biológicas ou Educação).

Código  da  Vaga:  LCN04 -  Requisitos  específicos:  Graduado  em  Ciências  Biológicas

(licenciatura ou bacharelado) ou em Ciências Naturais com Habilitação em Biologia, com

pós- graduação (doutorado ou mestrado ou especialização) na área de Biologia ou em áreas afins

de avaliação (Ciências Biológicas) com objeto de estudo em Biologia.

Código da Vaga: LCN05 – Requisitos específicos: Graduado em Ciências Biológicas (licen-

ciatura ou bacharelado) ou em Ciências Naturais com Habilitação em Biologia , com pós-

graduação (doutorado ou mestrado ou especialização) na área de Biologia ou em áreas afins de

avaliação (Ciências Biológicas) com objeto de estudo em Biologia.

CURSO – LICENCIATURA EM QUÍMICA (LQU)

Código da Vaga:  LQU01 -  Requisitos  específicos:  Graduado em Química ou em Ciências

Naturais  com  Habilitação  em  Química,  com  Pós-Graduação  (doutorado  ou  mestrado  ou

especialização) na área de Química Inorgânica ou em área afim de avaliação (Química) com

objeto de estudo em Química Inorgânica.

Código da Vaga:  LQU02 -  Requisitos  específicos:  Graduado em Química ou em Ciências

Naturais  com  Habilitação  em  Química,  com  Pós-Graduação  (doutorado  ou  mestrado  ou

especialização) na área de Química Analítica ou em área afim de avaliação (Química) com objeto

de estudo em Química Analítica.



Código da Vaga:  LQU03 -  Requisitos  específicos:  Graduado em Química ou em Ciências

Naturais  com  Habilitação  em  Química,  com  Pós-Graduação  (doutorado  ou  mestrado  ou

especialização) na área de Físico-Química ou em área afim de avaliação (Química), com objeto

de estudo em Físico-Química.

Código da Vaga: LQU04 - Requisitos específicos: Graduado em Química ou em Ciências Na-

turais  com Habilitação em Química ou em Farmácia,  com Pós-Graduação (doutorado ou

mestrado ou especialização) na área de Química Orgânica ou Farmácia ou em área afim de

avaliação (Química) com objeto de estudo em Química Orgânica ou Bioquímica.

Os demais códigos de vagas que contam no Anexo I permanecem inalterados.

Macapá-AP, 17 de janeiro de 2014.

Dra. Maria Lúcia Teixeira Borges

Reitora da UEAP 


