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TERMO ADITIVO Nº 2, AO EDITAL 16.2019 - DIRPPG
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná Câmpus Ponta Grossa torna público o presente Termo Aditivo em complemento ao Edital
16.2019 - DIRPPG.
1. Objetivo do Termo Aditivo
O objetivo deste Termo Aditivo é a reabertura do processo seletivo para elaborar uma lista para alocação de 01
(uma) bolsa de doutorado do programa para concessão de bolsas para o ano de 2019. O valor da bolsa é
definido pelo órgão de fomento.
2. Prazo e local para as inscrições
As inscrições estarão abertas no período de 22 de outubro de 2019 a 22 de novembro de 2019, nos horários das
8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, na Secretaria da DIRPPG da UTFPR - Campus Ponta
Grossa.
3. Resultado
A lista com a referida classificação dos candidatos será divulgada até às 18 horas do dia 26 de novembro de
2019, no quadro de avisos da Secretaria do PPGEP da UTFPR - Campus Ponta Grossa, e também no site:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgep-pg/editais
Recursos fundamentados relacionados ao resultado da classificação dos candidatos serão aceitos até às 17 horas
do dia 27 de novembro de 2019, e deverão ser protocolados diretamente na Secretaria da DIRPPG, Bloco E, 2º
andar – UTFPR Campus Ponta Grossa. O Modelo de requerimento de recurso está disponível aos candidatos a
partir no endereço eletrônico:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgep-pg/documentos/formularios/bolsas
Após a análise do(s) recurso(s), se ocorrer; o resultado final do processo de classificação será publicado até as
18 horas do dia 29 de novembro de 2019, nos quadros de aviso da Secretaria do PPGEP-PG e também no site:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgep-pg/editais
4. Da implementação da bolsa
A implementação da bolsa ocorrerá após autorização do órgão de fomento, e informada pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR.

Ponta Grossa, 18 de outubro de 2019.
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