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EDITAL Nº 03/2021 - RESULTADO FINAL

SELEÇÃO DE BOLSISTA

A Direção-Geral do Campus Pato Branco da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de
suas atribuições estatutárias e regimentais, em conjunto com a Diretoria de Relações Empresariais e
Comunitárias do Campus (DIREC-PB) torna público o Resultado Final, de acordo com o que estabelece
o presente Edital, para seleção de um bolsista para atuar junto ao Núcleo de Cultura e Comunicação e
Comissão Local de Cultura.

 

Classificação Nome
1º Mariana Myszak

2º Mariangela Ferreira
Rezena

3º Anna Beatriz Nascimento
4º Julia Thamiris
5º Fernando Allan
6º Victor Schafer

 

Conforme Cronograma, item 14 do EDITAL DIREC Nº 03/2021, a DIREC entrará em contato com
candidato selecionado para preenchimento do Termo de Compromisso.

Ressalta-se que o início das atividades é 01 de março de 2022.

Informa-se que em caso de desistência e/ou suspensão do termo de compromisso do primeiro
colocado, todos os classificados estão aptos para assumir a bolsa e serão contatados pela DIREC-PB
por ordem de classificação.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) GILSON DITZEL SANTOS,
DIRETOR(A)-GERAL, em (at) 21/10/2021, às 07:37, conforme horário oficial de Brasília (according to official
Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen city of this document can be checked on the
website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador (informing the verifica on code) 2338123 e o código CRC (and the CRC code)
9390562D.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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