
Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

Câmpus Toledo 

 

 
 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 32/2019-DIRGRAD-TD 

 

SELEÇÃO DE DISCENTE DE APOIO A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 

 

A Diretoria de Graduação e Educação Profissional do Câmpus Toledo, da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do Edital nº 032/2019 – DIRGRAD-

TD. 

Onde se lê: 

2.4 Os bolsistas de apoio a estudantes com deficiência exercerão suas atividades sem 

qualquer vínculo empregatício com a UTFPR e em regime de 15 horas semanais, não 

podendo ser superior a 5 horas diárias, com possibilidade de atuação em turnos da 

manhã, tarde e noite. 

 

5.1 Período de inscrição 

5.1.1 Os candidatos interessados deverão efetuar sua inscrição on-line, preenchendo 

formulário disponível em https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/apps/files/?dir=/NAI-

TD&fileid=16812083  a partir das 17h do dia 27 de agosto até às 23h59min do dia 29 

de agosto de 2019 e encaminhar para o e-mail: nai-td@utfpr.edu.br. 

 

5.2 Para concorrer a esta bolsa, o candidato deverá: 

I - Estar regularmente matriculado a partir do 3º período, em curso de 

graduação, ou em qualquer semestre da Pós Graduação stricto sensu do Câmpus 

Toledo da UTFPR; 

 

Leia-se: 

2.4 Os bolsistas de apoio a estudantes com deficiência exercerão suas atividades sem 

qualquer vínculo empregatício com a UTFPR e em regime de 15 horas semanais, não 

podendo ser superior a 5 horas diárias, com possibilidade de atuação no turno da 

manhã. 
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5.1 Período de inscrição 

5.1.1 Os candidatos interessados deverão efetuar sua inscrição on-line, 

preenchendo formulário disponível 

em https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/zneJG1YBnmUSlOk  a partir das 17h do 

dia 27 de agosto até às 23h59min do dia 29 de agosto de 2019 e encaminhar para o 

e-mail: nai-td@utfpr.edu.br. 

 

5.2 Para concorrer a esta bolsa, o candidato deverá: 

I - Estar regularmente matriculado a partir do 2º período, em curso de 

graduação, ou em qualquer semestre da Pós Graduação stricto sensu do Câmpus 

Toledo da UTFPR; 

 

 

 

Toledo, 28 de agosto de 2019. 

  

  

Raquel Ribeiro Moreira 

Diretora de Graduação e Educação Profissional 
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