
09/02/2021 SEI/UTFPR - 1874654 - Declaração

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2057303&infra_sistema=… 1/2

Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO 
DIRETORIA GERAL - CORNÉLIO PROCÓPIO 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO 
PROGRAMA DE POS GRAD. EM INFORMATICA-CP

ALTERAÇÃO CRONOGRAMA EDITAL Nº 04/2020 - PPGI-CP

 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informática – PPGI, torna público a alteração do cronograma do
processo de seleção aos interessados na vaga de docente permanente do PPGI, como segue.

 

Onde se lê:

"7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1 O resultado do processo de seleção será publicado na forma de uma lista de candidatos em ordem decrescente de
pontuação, a qual será utilizada para definição da ordem de chamada dos candidatos para vinculação ao PPGI. A
divulgação do resultado será realizada até às 17:00h horas do dia 08/02/2021 por meio do
sítio: www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgi-cp, página “Editais”.

7.2 Recursos fundamentados relacionados ao resultado do processo de seleção serão aceitos até às 17:00h do dia
10/02/2021, e deverão ser protocolados diretamente pelo e-mail da Secretaria do PPGI. 

7.3 Havendo solicitação de recurso, o resultado final do processo seletivo será publicado até às 17:00h do dia
19/02/2021, no sítio:  www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgi-cp, página “Editais”."

 

Leia-se:

"7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1 O resultado do processo de seleção será publicado na forma de uma lista de candidatos em ordem decrescente de
pontuação, a qual será utilizada para definição da ordem de chamada dos candidatos para vinculação ao PPGI. A
divulgação do resultado será realizada até às 17:00h horas do dia 22/02/2021 por meio do
sítio: www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgi-cp, página “Editais”.

7.2 Recursos fundamentados relacionados ao resultado do processo de seleção serão aceitos até às 17:00h do dia
24/02/2021, e deverão ser protocolados diretamente pelo e-mail da Secretaria do PPGI. 

7.3 Havendo solicitação de recurso, o resultado final do processo seletivo será publicado até às 17:00h do dia
05/03/2021, no sítio:  www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgi-cp, página “Editais”."

 

Cornélio Procópio, 09 de fevereiro de 2021
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Profa. Dra. Ka�a Romero Felizardo
Coordenadora do PPGI

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) KATIA ROMERO FELIZARDO
SCANNAVINO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em (at) 09/02/2021, às 14:58, conforme horário oficial de
Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the website)
h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador (informing the verifica�on code) 1874654 e o código CRC (and the CRC code) D1197229.

Referência: Processo nº 23064.044867/2020-80 SEI nº 1874654
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