EDITAL IFPR Nº 035/2017
RETIFICAÇÃO DO EDITAL IFPR Nº 011/2017
O Reitor em exercício do INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR, no uso da
competência que lhe confere a Portaria nº 357 de 27 de março de 2017, publicada Diário
Oficial da União no dia 28 de março de 2017, seção 2, página 26, torna pública a
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 11/2017, que rege o Processo Seletivo IFPR 2018 para
ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade presencial, ofertados para o
ano de 2018.
RETIFICAÇÃO
Art. 1º. No Artigo nº. 83 do Edital nº 011/2017 – IFPR, incluir:
§ 7º Da decisão da Banca de Verificação objeto do reconhecimento ou não
da condição da autodeclaração de pretos, pardos, indígenas caberá recurso
no prazo de 2 (dois) dias úteis a ser interposto, protocolado junto à Direção
Geral do campus, que encaminhará para análise da Banca de Verificação a
contar da divulgação do resultado publicado. Em caso de indeferimento do
pedido, caberá ainda, recurso para a Comissão do Processo Seletivo dos
cursos Técnicos de Nível Médio e Superiores/IFPR por meio do e-mail:
comps@ifpr.edu.br no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da
publicação do indeferimento.

Art. 2º. No Artigo nº. 84 do Edital nº 011/2017 – IFPR, incluir:
§ 4º Da decisão da Banca de Verificação objeto do reconhecimento ou não
da condição de deficiente caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis a
ser interposto, protocolado junto à Direção Geral do campus, que
encaminhará para análise da Banca de Verificação a contar da divulgação
do resultado publicado. Em caso de indeferimento do pedido, caberá ainda,
recurso para a Comissão do Processo Seletivo dos cursos Técnicos de
Nível Médio e Superiores/IFPR por meio do e-mail: comps@ifpr.edu.br no
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação do
indeferimento.

Art. 3º. As demais disposições do Edital nº 011/2017 – IFPR permanecem inalteradas.
Curitiba, 16 de novembro de 2017.

PAULO TETUO YAMAMOTO
Pró-Reitor de Planejamento no exercício da Reitoria
(O original encontra-se assinado)
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