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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA GERAL - CAMPUS TOLEDO ' PR
COORD DE GESTAO DE RECU RSOS HU MANOS _TD UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL Do PARANA

EDITAL Nº 002/2018-PS-TD-RETIFICAÇÃO EDITAL DE ABERTURA /
ENSALAMENTO

A Presidente da Comissão Permanente de Concurso Público, por força da Portaria/UTFPR nº 2.015, de
20.10.2017 e considerando a paralisação nacional, que tem provocado o desabastecimento de
combustivel e dificuldades de locomoção, RETIFICA o Edital nº 002/2018-PS—TD, conforme segue:

Onde se lê:

4.1 A Prova Escrita será realizada no dia 30/05/2018, tendo início às 09h30min (nove horas e trinta
minutos), com duração máxima de 02h30min.

9.1 O resultado da Prova Escrita será publicado em Edital, no local das inscrições de que trata o subitem
2.1.1 e no endereço eletrônico portal.utfpr.edu.br/editais/concursos, até às 18 (dezoito) horas do
dia 30/05/2018.

Leia-se:

4.1 A Prova Escrita será realizada no dia 10/06/2018, tendo início às 09h30min (nove horas e trinta
minutos), com duração máxima de 02h30min.

9.1 O resultado da Prova Escrita será publicado em Edital, no local das inscrições de que trata o subitem
2.1.1 e no endereço eletrônico portal.utfpr.edu.br/editais/concursos, até às 18 (dezoito) horas do
dia 11/06/2018.

Os candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição e que não puderem realizar a Prova
Escrita no dia 10/06/2018 poderão solicitar a devolução do valor referente à taxa de inscrição.

Permanecem inalterados os demais itens.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO,
em 28/05/2018, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 69, & lª, do Decreto nºM.M-
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. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site h_ttps://sei.utfor.edu.br/sei/controlador externo.pho?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 0277569 e o código CRC
OlBCMOZ.


