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EDITAL Nº 6/2022

ERRATA AO EDITAL 06/2022 - DIRGRAD-CT - SELEÇÃO DE BOLSISTAS E FORMAÇÃO DE LISTA DE ESPERA – PET
POLÍTICAS PÚBLICAS/2022

 

A Diretoria de Graduação e Educação Profissional do Campus Curi�ba da UTFPR no uso de suas atribuições e considerando a Lei nº 11.180/2005, a Portaria
MEC-976, de 27 de julho de 2010, alterada pela Portaria MEC nº 343, de 24 de abril de 2013, faz saber aos interessados que POR INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA torna pública a ERRATA aplicável ao Processo Sele�vo de Bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET, para
ingresso/vinculação no grupo PET POLÍTICAS PÚBLICAS nos seguintes termos:

 

1. A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO constante no item 11 do edital originário (06/2022 – DIRGRAD) passa a viger com a seguinte redação:

 

A relação com os nomes dos candidatos selecionados (resultado final do processo) será divulgada até o dia 02/05/2022 pela Diretoria de Graduação e
Educação Profissional do Campus Curi�ba, e na página do programa.

 

2.  Fica alterado o número de vagas constante no item 4.1 e sua relação com os itens 4.2 e  4.4 do edital originário (06/2022 – DIRGRAD), os quais passam
a viger com a seguinte redação:

 



4.1 Este Edital des�na-se ao preenchimento de 06 (seis) vagas, disponibilizadas a alunos bolsistas, sendo 05 (cinco) vagas para ampla concorrência e 01
(uma) vaga para co�stas raciais (pretos, pardos e indígenas – PPI), PcD’s e Grupo LGBTQIAP+.

4.2. O preenchimento das vagas obedecerá ao resultado da seleção em ordem decrescente de pontuação, sendo os cinco primeiros, observada a reserva
para co�sta constante do item 4.1 supra, admi�dos como bolsistas e os demais seguintes, com limite de 20 candidatos no total, sem dis�nção ou
preferência, man�dos habilitados em lista de espera.

(...)

4.4. Os classificados além da 5ª posição em ampla concorrência e 1ª para co�stas, permanecem em lista de espera para possível vinculação até o término da
validade deste edital.

 

 

3. O CRONOGRAMA constante no item 13 do edital originário (06/2022 – DIRGRAD) passa a viger com a seguinte redação:

 

O Cronograma (datas importantes) contemplando os principais eventos e datas/prazos para a operacionalização do processo sele�vo consta da tabela
seguinte.

 

CRONOGRAMA

Ordem /evento Data/Período

1 Publicação deste Edital Até 31/03/2022

 

2

 

Inscrições
Das 09h00 de 07/04 às 19h00 de 17/04/2022

3 Avaliação dos currículos pela comissão Até 18/04/2022

4 Divulgação do resultado, limitado ao máximo de 20 candidatos
classificados. Até 19/04/2022

5 Recurso ao resultado do item 4 supra Até 20/04/2022

6   Até 25/04/2022. Não havendo nova publicação prevalece a anteriormente realizada



(Re) Publicação do resultado, contemplando recursos
deferidos, caso haja.

(item 4 supra)

7 Homologação e Publicação do Resultado Final Até 02/05/2022

8 Previsão de início das a�vidades A par�r da 1ª quinzena de junho/2022, podendo antecipar, de acordo com a
efe�vação do item 7 supra

 

 

4. DEMAIS ITENS DO EDITAL ORIGINÁRIO (06/2022 – DIRGRAD)

 

4.1 - Permanecem inalterados todos os demais itens e regulações do edital originário.

4.2 - Mais informações poderão ser ob�das com o Professor Tutor (agoliveira@u�pr.edu.br) ou bolsistas (comunicacao.petpp@gmail.com).

 

Curi�ba, 08 de abril de 2022.

 

 

 

Rodrigo Lupinacci Villanova
Diretor Adjunto de Graduação e Educação Profissional

Campus Curi�ba
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