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EDITAL Nº 02/2021 - PRORROGAÇÃO

REGULAMENTO - XII UTFPR IN CONCERT FESTIVAL

 

A Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias – DIREC da UTFPR Câmpus Pato Branco, em
conjunto com o Grupo PET Agronomia, torna pública a re ficação do Edital DIREC 02/2021, que
estabelece normas e condições para a inscrição e par cipação no XII UTFPR in Concert Fes val, o
qual passa a ter as redações a seguir especificadas, permanecendo inalterados os demais itens e
subitens.

5. DAS INSCRIÇÕES

Onde se lê:

5.1 Para efetuar a inscrição o concorrente deverá preencher a ficha de inscrição (Anexo
B) e enviar para a comissão organizadora, por e-mail (petagronomiautfpr@gmail.com), no período
de 01 de Setembro até 01 de Outubro de 2021. Após a confirmação da inscrição o responsável pela
banda deverá enviar uma cópia do RG de cada par cipante para o e-
mail petagronomiautfpr@gmail.com.

 

Leia-se:

5.1 Para efetuar a inscrição o concorrente deverá preencher a ficha de inscrição (Anexo
B) e enviar para a comissão organizadora, por e-mail (petagronomiautfpr@gmail.com), no período
de 01 de Setembro até 19 de Outubro de 2021. Após a confirmação da inscrição o responsável pela
banda deverá enviar uma cópia do RG de cada par cipante para o e-mail
petagronomiautfpr@gmail.com.

 

7. DA FASE ELIMINATÓRIA

Onde se lê:

7.2 Os candidatos deverão confirmar sua presença na fase final do fes val pelo e-mail
petagronomiautfpr@gmail.com no prazo máximo de 2 dias após a divulgação da lista dos classificados
para a Fase Final (o e-mail dever ser enviado até dia 24 de Outubro de 2021), sob pena de
desclassificação.
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Leia-se:

7.2 Os candidatos deverão confirmar sua presença na fase final do fes val pelo e-mail
petagronomiautfpr@gmail.com no prazo máximo de 2 dias após a divulgação da lista dos classificados
para a Fase Final (o e-mail dever ser enviado até dia 29 de Outubro de 2021), sob pena de
desclassificação.

 

9. DA SELEÇÃO

Onde se lê:

9.1 A lista dos classificados na primeira fase será divulgada até o dia 22 de Outubro de
2021 na página do Facebook (petagronomiau pr), Instagram (petagronomiau pr) e via e-mail dos
participantes (quando declarado na ficha de inscrição) e redes sociais (WhatsApp).

 

Leia-se:

9.1 A lista dos classificados na primeira fase será divulgada até o dia 26 de Outubro de
2021 na página do Facebook (petagronomiau pr), Instagram (petagronomiau pr) e via e-mail dos
participantes (quando declarado na ficha de inscrição) e redes sociais (WhatsApp).

 

10. CRONOGRAMA

 

Onde se lê:

 

Atividade Período

Inscrições 01/09/2021 até 01/10/2021

Resultado dos classificados Fase 122/10/2021

Realização do evento (Fase final) 05/11/2021

 

Leia-se:

Atividade Período

Inscrições 01/09/2021 até 19/10/2021

Resultado dos classificados Fase 126/10/2021
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Realização do evento (Fase final) 05/11/2021

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GILSON DITZEL SANTOS,
DIRETOR(A)-GERAL, em (at) 08/10/2021, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília (according to official
Brasilia-Brazil time), 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 site (The authen city of this document can be checked on the
website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica on code) 2312286 e o código CRC (and the CRC code)
B3912FD0.

 

Referência: Processo nº 23064.037334/2021-22 SEI nº 2312286
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