12/03/2021

SEI/UFPR - 3371040 - Edital

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Rua XV de Novembro, 1299, - Bairro Centro, Curi ba/PR, CEP 80060-000
Telefone: (41) 3360-5000 - h p://www.ufpr.br/

Edital nº 002/2021 - PROGEPE
Processo nº 23075.067734/2020-52
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR), por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
(PROGEPE/UFPR), torna público, para conhecimento dos interessados, que ﬁca re ﬁcado o Edital nº
01/2021 – PROGEPE - Processo Sele vo de Estudantes para Estágio Remunerado não Obrigatório, como
se segue:
Onde se lê:
“8.1 No dia 15/03/2021, o candidato poderá acessar o resultado da avaliação de seu histórico escolar.
8.3 Serão aceitos ques onamentos sobre o resultado da avaliação do histórico escolar a par r de
12h00min do dia 15/03/2021 até as 11h59min do dia 17/03/2021.
8.6 Os recursos serão apreciados pela Banca Examinadora designada pela unidade detentora da vaga que
emi rá decisão fundamentada, sendo esta decisão colocada à disposição dos candidatos a par r do dia
22/03/2021."
Leia-se:
“8.1 No dia 22/03/2021, o candidato poderá acessar o resultado da avaliação de seu histórico escolar.
8.3 Serão aceitos ques onamentos sobre o resultado da avaliação do histórico escolar a par r de
12h00min do dia 22/03/2021 até as 11h59min do dia 24/03/2021.
8.6 Os recursos serão apreciados pela Banca Examinadora designada pela unidade detentora da vaga que
emi rá decisão fundamentada, sendo esta decisão colocada à disposição dos candidatos a par r do dia
29/03/2021."
Curi ba, 11 de março de 2021.
Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER, PRO REITOR
DE GESTAO DE PESSOAS, em 11/03/2021, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3371040 e o
código CRC 40CAEA1F.

Referência: Processo nº 23075.067734/2020-52
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