Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Dois Vizinhos
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia

EDITAL N0 04/2014 - PPGZO
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO
E SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA, NÍVEL DE
MESTRADO,
DA
UNIVERSIDADE
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ –
VAGAS REMANESCENTES.

APRESENTAÇÃO
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZO),
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no uso de suas
atribuições legais e considerando o Edital nº 02/2014 – PPGZO torna público que:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo para inscrição ao processo seletivo para o
ingresso nas vagas remanescentes no PPGZO no ano de 2014, nível de
mestrado, de acordo com o previsto nos editais n° 02/2014 e 015/2013, até a data
de 07 de março de 2014.

DAS INSCRIÇÕES
Art. 2º As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente até às 17h do
dia 07 de março de 2014 (sexta-feira), na Secretaria do Programa.
Art. 3º A prorrogação do prazo refere-se somente às inscrições realizadas
de forma presencial. Somente serão aceitas inscrições via Correio (Sedex), com
data de postagem limite de 28/02/2014, conforme Edital 02/2014 - PPGZO.
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 4º As demais datas relativas ao processo seletivo seguem cronograma
abaixo:
I.

A relação das inscrições homologadas será publicada a partir

das 17h do dia 07/03/2014, no sitio http://www.dv.utfpr.edu.br/ppgzo.
II.

A primeira etapa será realizada no dia 10/03/2014, sem a

presença do candidato.

III.

A segunda etapa da seleção ocorrerá no dia 10/03/2014 às

8h30min, na sala B3-S1, da UTFPR – Câmpus Dois Vizinhos.
IV.

A terceira etapa da seleção ocorrerá no dia 10/03/2014 às

14h, conforme cronograma divulgado ao final da segunda fase.

DO RESULTADO
Art. 5º A divulgação do resultado final do processo de seleção ocorrerá a
partir das 17h do dia 11/03/2014 no sitio http://www.dv.utfpr.edu.br/ppgzo.
§ 1º - O prazo recursal é de 48 horas após a publicação dos resultados.
§ 2º - O candidato interessado em interpor recurso deverá apresentá-lo por
escrito na Secretaria do PPGZO.
§ 3º. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, e-mail, via postal ou
outro meio que não seja o especificado no inciso anterior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 6º Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Coordenação e
Secretaria do PPGZO, ou pelo telefone (46) 3536-8922, de segunda à sexta-feira,
ou

pelo

e-mail:

ppgzo-dv@utfpr.edu.br

ou

ainda

através

sitio:

http://www.dv.utfpr.edu.br/ppgzo.

Dois Vizinhos, 28 de fevereiro de 2014.
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UTFPR – Câmpus Dois Vizinhos

