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Ministério da Educação
 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-CM
PROG POS GRAD. EM REDE NACIONAL EM GESTÃO E REGULAÇÃO DE

RECURSOS HÍDRICOS - CM

 

EDITAL Nº 01/2021 - RESULTADO FINAL

RESULTADO PÓS-PRAZO PARA RECURSO - CREDENCIAMENTO DE DOCENTE COLABORADOR E
PERMANENTE NO MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE NACIONAL EM GESTÃO E REGULAÇÃO DE

RECURSOS HÍDRICOS – PROFÁGUA POLO UTFPR

A coordenação do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos
(ProfÁgua) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Campo Mourão, torna
público o resultado pós-prazo para recurso do Edital Nº01/2021 – ProfÁgua Polo UTFPR –
Credenciamento de docente colaborador e permanente no Mestrado Profissional em Rede Nacional em
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos.

Candidatos(as) classificados(as):

Docente permanente

1o Adriano Lopes Romero

2a Rafaelle Bonzanini Romero

 

O candidato que, obedecida a ordem de classificação, não efe�var sua vinculação ao ProfÁgua Polo
UTFPR até três (05) dias úteis após a data da publicação do resultado final do processo sele�vo, declina
de seu direito auferido com a classificação. A vinculação do candidato classificado será efe�vada
mediante solicitação por escrito ao Colegiado do ProfÁgua Polo UTFPR, respeitando o prazo estabelecido
neste item.

Conforme o item 5 (CRITÉRIO DE SELEÇÃO) do Edital Nº01/2021 – ProfÁgua Polo UTFPR: "Após a
classificação dos professores permanentes (cadastro reserva) e colaboradores, a inscrição efe�va para
credenciamento no programa será realizado pela Coordenação Geral do PROFÁGUA, que definirá o
número de vagas permi�das para cada polo. Caso não seja autorizadas a inscrição defini�va do candidato
aprovado, em função do número de vagas de permanentes, o candidato aprovado será convidado para o
credenciamento como colaborador até a disponibilidade da vaga para professor permanente, caso não
haja aprovados para as vagas de professor colaborador."

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) EUDES JOSE ARANTES,
COORDENADOR(A) DE CURSO/PROGRAMA, em (at) 14/12/2021, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília
(according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) ROBERTO RIBEIRO NELI,
DIRETOR(A)-GERAL, em (at) 14/12/2021, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília (according to official
Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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