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Edital nº 61/2021

Processo nº 23075.068261/2020-19
O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de
suas atribuições, e por delegação de competência do Magnífico Reitor da
Universidade Federal do Paraná, conforme Portaria nº2.590 de 26/09/97, torna
público, para conhecimento dos interessados, que ficam retificados os Editais nº 57 e
58/2021- PROGEPE, publicado no Diário Oficial da União de 19/02/2021, Seção 3,
páginas 85 a 87, do Setor Palotina, Departamento de Ciências Veterinárias, como se
segue:
Onde se lê: “Item 1.1.1 [...] Local e Horário das Inscrições: Presencialmente na
Seção de Apoio aos Departamentos, no horário das 08h00 às 17h00 ou via e-mail, no
endereço eletrônico departamentos.palotina@ufpr.br, até a data limite de inscrição e
o candidato receberá uma resposta de confirmação de recebimento.”
“Item 3.1: Os candidatos deverão formalizar a inscrição, mediante requerimento
específico, disponível no site http://www.progepe.ufpr.br, a ser encaminhado,
devidamente preenchido e assinado, à Seção de Apoio aos Departamentos ou via e-
mail, no endereço eletrônico departamentos.palotina@ufpr.br, conforme item 1.1.1,
acompanhado do comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$
45,00  (quarenta e cinco reais), do curriculum vitae com os respectivos
comprovantes, de documento de identidade e titulação.”
Leia-se: “Item 1.1.1 [...] Local e Horário das Inscrições: via e-mail, no endereço
eletrônico departamentos.palotina@ufpr.br , até a data limite de inscrição e o
candidato receberá uma resposta de confirmação de recebimento.”
“Item 3.1: Os candidatos deverão formalizar a inscrição, mediante requerimento
específico, disponível no site http://www.progepe.ufpr.br, a ser encaminhado,
devidamente preenchido e assinado, ao endereço eletrônico
departamentos.palotina@ufpr.br, conforme item 1.1.1, acompanhado do
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 45,00 (quarenta e
cinco reais), do curriculum vitae com os respectivos comprovantes, de documento
de identidade e titulação.”
 
 

Curitiba, 22 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DOUGLAS ORTIZ HAMERMULLER, PRO
REITOR DE GESTAO DE PESSOAS, em 22/02/2021, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3317569 e
o código CRC 9738A95B.

 
Referência: Processo nº 23075.068261/2020-19 SEI nº 3317569
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