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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIR. DE REL. EMPRES. E COMUNITARIAS - LD
DEP. APOIO E PROJETOS TECNOLOGICOS - LD

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS

 

Declaro que lí e entendí o conteúdo do EDITAL EDITAL DIREC-LD Nº 01/2022 que visa a Contratação
para ESTÁGIO NÃO CURRICULAR REMUNERADO  PARA ATUAR NO CEPI-LD DA UTFPR CAMPUS
LONDRINA e atendo os ítens dispostos no tópico 5 do referido, que dispõe sobre a necessidade de:

III) Ter disponibilidade para dedicar 30 (trinta) horas semanais às a�vidades do CEPI-LD;

IV) Estar, no momento da inscrição, periodizado em seu curso da seguinte forma:
a) entre 0 2º e o 4º período, para os Cursos Superiores de Tecnologias;
b) entre 0 2º e o 6º período, para cursos de Licenciatura; e
c) entre 0 2º e o 8º semestre, para cursos de Bacharelado em Engenharia;

V) Ter disponibilidade para permanência mínima de 6 (seis) meses na A�vidade;

VI) Não cursar, se selecionado para o Programa, disciplinas no período entre 13h00 (T1) e 17h30
(T6),inclusive;

VII) Não ter vínculo emprega�cio ou de estágio no momento de vinculação.

VIII) Não ter impedimentos para par�cipar de a�vidades eventuais, aos sábados e/ou domingos.

 

Data:

Nome Completo:

CPF:

 

________________________

Assinatura 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCOS JERONIMO GOROSKI
RAMBALDUCCI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em (at) 11/02/2022, às 18:25, conforme horário oficial
de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º,
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida  no s i te (The authen�ci ty of this  document can be
checked on the webs i te) h�ps ://sei .u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferi r&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the
verifica�on code) 2537067 e o código CRC (and the CRC code) 437383EF.

Boletim de Serviço Eletrônico em 11/02/2022 
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