MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
NÚCLEO DE CONCURSOS
EDITAL Nº 51/2020 – NC/PROGRAD
A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por intermédio de seu Núcleo de Concursos (NC/UFPR),
unidade instituída em caráter permanente pela Portaria nº 95-UFPR, de 12/06/2002; considerando a
Portaria n° 721/2020, de 15 de março de 2020, que regulamenta as rotinas de trabalho e os
procedimentos administrativos no âmbito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), diante da
obrigatoriedade de cumprimento de medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde para
o enfrentamento da emergência de saúde pública de dimensão mundia l decorrente da SARS-CoV-2;
torna pública as seguintes providências, relativamente ao Processo Seletivo Especial, Edital n°
24/2020 – NC/PROGRAD, destinado ao ingresso de novos estudantes no curso de graduação em
Administração Pública – Modalidade EaD / Polo Terra Roxa –, da UFPR no ano letivo de 2020.
1.

Fica suspensa a realização da Prova Objetiva prevista para o dia 22/03/2020, conforme estabelecido
no item 6.2 do Edital n° 24/2020 – NC/PROGRAD, publicado no endereço eletrônico do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br), em 12/02/2020 as 18h00min.

2.

Como consequência da suspensão da realização da Prova Objetiva, não será disponibilizado o
comprovante de ensalamento previsto, conforme item 5.2 do Edital N° 24/2020 – NC/PROGRAD,
para esta data, 18/03/2020.

3.

Por ocasião do fim da vigência da Portaria n° 721/2020, a Coordenação do Curso de Administração
Pública – Modalidade EaD / Polo Terra Roxa deliberará acerca da continuidade do processo seletivo
e tornará pública sua decisão e procedimentos a serem adotados, contemplando cronograma
atualizado com as etapas previstas em Edital, relativamente ao Processo Seletivo Especial, a partir
do endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 24/2020 – NC/PROGRAD.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

Curitiba, 18 de março de 2020.
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