MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
NÚCLEO DE CONCURSOS

Edital de Retificação nº 16/2021 – Ato de Retificação do Edital n° 18/2021 – NC
A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por seu Núcleo de Concursos (NC/UFPR), unidade
instituída em caráter permanente pela Portaria nº 95-UFPR, de 12/06/2002, no uso de suas
atribuições legais, observando os critérios de oportunidade e conveniência da Administração
Pública, para o processo seletivo para ingresso de novos estudantes no Curso de Licenciatura
em Educação do Campo – Ciências da Natureza – Setor Litoral da UFPR, regido pelo Edital
n° 18/2021-NC, resolve:
1.

Retificar o Edital regulador nos seguintes termos:
Onde se lê:
3.8.7

No dia 19/05/2021 21/07/20218, será divulgada, no site oficial do NC/UFPR,
uma lista contendo o nome dos candidatos que atendem aos subitens 3.8.3,
3.8.4 e 3.8.5 deste Edital e que participarão da Banca de Validação para
concorrer às vagas para pessoa com deficiência.

Leia-se:
3.8.7

No dia 19/05/2021 21/07/20218 28/07/2021, será divulgada, no site oficial do
NC/UFPR, uma lista contendo o nome dos candidatos que atendem aos
subitens 3.8.3, 3.8.4 e 3.8.5 deste Edital e que participarão da Banca de
Validação para concorrer às vagas para pessoa com deficiência.

Onde se lê:
3.8.9

A avaliação pela banca a que se refere o subitem anterior será realizada entre
os dias 24/05/2021 e 02/06/2021 26/07/2021 e 04/08/20219, em local e horário
a ser informado no site oficial do NC/UFPR a partir de 19/05/2021 21/07/202110.
Considerando os procedimentos para enfrentamento e prevenção à pandemia,
a banca de validação poderá ser realizada em ambiente virtual (Banca
Remota).

Leia-se:
3.8.9

A avaliação pela banca a que se refere o subitem anterior será realizada entre
os dias 24/05/2021 e 02/06/2021 26/07/2021 e 04/08/20219 02/08/2021 e
04/08/2021, em local e horário a ser informado no site oficial do NC/UFPR a

Página [ 1 ] - LECAMPO

partir de 19/05/2021 21/07/202110 28/07/2021. Considerando os procedimentos
para enfrentamento e prevenção à pandemia, a banca de validação poderá ser
realizada em ambiente virtual (Banca Remota).

Onde se lê:
3.9.1

Os candidatos inscritos para concorrer às vagas reservadas para pretos,
pardos e indígenas previstas nas alíneas “a” e “c” do item 2.8.1 serão,
obrigatoriamente, submetidos à Banca de Validação da Autodeclaração que
ocorrerá a partir do dia 24/05/2021 e 02/06/2021 26/07/2021 e 04/08/202115.

Leia-se:
3.9.1

Os candidatos inscritos para concorrer às vagas reservadas para pretos,
pardos e indígenas previstas nas alíneas “a” e “c” do item 2.8.1 serão,
obrigatoriamente, submetidos à Banca de Validação da Autodeclaração que
ocorrerá a partir do dia 24/05/2021 e 02/06/2021 26/07/2021 e 04/08/202115
02/08/2021 e 04/08/2021.

Onde se lê:
3.9.3

No dia 19/05/2021 21/07/202117, será publicada, no site oficial do NC/UFPR, a
convocação para a Banca de Validação da Autodeclaração.

Leia-se:
3.9.3

No dia 19/05/2021 21/07/202117 28/07/2021, será publicada, no site oficial do
NC/UFPR, a convocação para a Banca de Validação da Autodeclaração.

Onde se lê:
3.9.4

No dia 19/05/2021 21/07/202118, será publicado o comprovante
ensalamento contendo data, horário e local para a Banca de Validação.

de

Leia-se:
3.9.4

2.

No dia 19/05/2021 21/07/202118 28/07/2021, será publicado o comprovante de
ensalamento contendo data, horário e local para a Banca de Validação.

Este Edital de Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogando
disposições em contrário.
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3.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 18/2021 – NC.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de
Retificação.

Curitiba, 21 de julho de 2021.

Profª. Drª. Maria Josele Bucco Coelho
Pró-Reitora de Graduação e Educação Profissional
Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor da UFPR
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