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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

 
 
 
INFORMAÇÃO Nº 215/2022/UFPR/R/PROGEPE/CPP/URP

NOVAS ORIENTAÇÕES

 

INSCRIÇÕES:

Caberá à Unidade demandante da vaga o recebimento e avaliação das inscrições recebidas, por meio do endereço
eletrônico informado à URP, a fim de comprovar que atendem ao solicitado no edital, confirmando o recebimento dos
e-mails enviados pelos candidatos. As mesmas deverão realizar contato com os candidatos informando-os acerca das
datas e formas de entrevistá-los;

É importante destacar que o edital está aberto à toda comunidade, e poderá receber inscrições de estudantes externos à
UFPR.

 

CRONOGRAMA:

Período de inscrições 01/06 à 08/06

Análise das inscrições por parte das
unidades 09/06

Divulgação das inscrições homologadas
(caberá a unidade demandante da vaga a
divulgação das inscrições homologadas)

10/06

Agendamento das entrevistas 10/06 à 13/06

Entrevistas 14/06 à 16/06

Retorno dos resultados à URP/CPP para
homologação Até 17/06

Bancas de heteroidentificação para
candidatos cotistas negros Entre 20/06 à 28/06

Homologação do resultado final do
processo seletivo 29/06
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Início do período de envio dos processos 30/06

 

AVALIAÇÕES:

As unidades demandantes das vagas deverão observar os critérios estabelecidos no edital, lembrando que a pontuação
máxima a ser atingida pelos estudantes será de 100 pontos, compostos pela somatória da nota Análise do histórico
escolar (máximo de 40), Análise de currículo (máximo de 40) e Entrevista (máximo de 20)

A etapa de análise de histórico escolar é eliminatória. Nesta o candidato deverá obter, no mínimo, média 60, resultante
das médias acadêmicas das disciplinas do último período/ano letivo cursado, conforme tabela de correspondência
abaixo:

Média Pontuação

Igual ou abaixo de 60 0

61-70 10

71-80 20

81-90 30

91-100 40

 

 

RESULTADO:

Após finalizar as notas dos candidatos, as unidades demandantes das vagas deverão retornar, impreterivelmente até a
data estipulada no cronograma acima, os resultados finais por meio do presente processo SEI à URP/CPP, a fim de que
os resultados sejam publicados.

Após, a publicação, as unidades receberão seus processos devidamente instruídos com as orientações necessárias à
contratação dos estudantes aprovados.

 

INFORMAÇÕES GERAIS:

Caberá às unidades demandantes das vagas, todo e qualquer tipo de contato a ser feito junto aos estudantes que
participam deste processo seletivo. O contato deve ser feito, preferencialmente por e-mail e restringir-se à
agendamentos e demais informações referentes ao processo seletivo.

Em caso de dúvidas das unidades demandantes, as mesmas deverão ser reportadas diretamente à Coordenadoria de
Planejamento de Pessoal, por meio do endereço editaisdeestagiarios@ufpr.br

 

 

 

 

Curi�ba, 01 de junho de 2022.

mailto:editaisdeestagiarios@ufpr.br
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Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE SUCHESKI CONTIN, CHEFE DA UNIDADE DE
RECRUTAMENTO DE PESSOAS - CPP/PROGEPE, em 01/06/2022, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4567845 e o código CRC
6AABBF2F.

Referência: Processo nº 23075.029934/2022-79 SEI nº 4567845
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