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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PRO-REITORIA DE REL.EMPR. E COMUNITARIAS
DIRETORIA DA AGENCIA DE INOVACAO

EDITAL Nº 3/2022 - RESULTADO PRELIMINAR

A Diretoria da Agência de Inovação - DIRAGI, por seu diretor substituto, vem, por meio do presente edital, publicar o resultado
preliminar do processo de seleção referente ao Edital 03/2022 - PROREC/DIRAGI - Bolsista Técnico Agência de Inovação,
considerando as notas atribuídas aos currículos e resultado das entrevistas, nos termo dos anexos II e III do referido edital.

Candidato

Pontuação currículo

Pontuação Entrevista

Total

Colocação

Maria Vitória Fontolan

0,8

4,0

4,8

1º

Lind Lillian de Oliveira Lopes

0

4,0

4,0

2º

Welington Mendes de Oliveira

0

3,6

3,6

3º

Rodrigo Fagundes Moro

0

3,6

3,6

3º

Lucas Costa Varela Barca

0

3,4

3,4

5º

O candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo dentro do prazo estipulado em edital, qual seja, até às 23:59 do dia
16/02/2022, mediante envio de suas razões junto ao e-mail: inovacao@utfpr.edu.br, identificado com o assunto: “Recurso contra
resultado provisório de seleção de bolsista técnico”, conforme item 9 do Edital. Salienta-se que o recurso não poderá incluir
documentos novos, e que o recurso desprovido de fundamentação será indeferido preliminarmente.
Ressalta-se que o declínio/desistência de vaga do primeiro colocado resultará na convocação do candidato subsequente.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) PEDRO DE ABREU RIBEIRO, DIRETOR(A) SUBSTITUTO(A), em
(at) 16/02/2022, às 12:16, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website)
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