
EDITAIS IFPR  Nº 07 e 08/2018

Processo Seletivo IFPR  2019

CONVOCAÇÃO

ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO

1. Ficam convocadas/os as/os candidatas/os inscritos nas condições previstas no artigo 5º, incisos
I,  II  e III,  dos Editais  nº  07 e nº  08/2018 Processo Seletivo IFPR 2019,  para pretos,  pardos,
indígenas  (C1;  C2;  C5;  C6;  C9;  C10)  para  comparecer  à  Entrevista  de  Verificação  da
Autodeclaração no dia e horário estabelecido abaixo.

2. Solicita-se o comparecimento no local com, no mínimo, 15 (quinze) minutos de antecedência,
portando documento oficial de identidade.

3. Candidatos/as menores de idade deverão estar acompanhados de seu/sua responsável legal, que
também deverá portar documento oficial de identidade. O/a responsável legal acompanhará todo o
processo de entrevista em silêncio, sem possibilidade de manifestação, cabendo todas as respostas
exclusivamente  ao/à  candidato/a.  Outra  pessoa  poderá  acompanhar  os  menores  de  idade,
mediante  apresentação  de  procuração  simples  acompanhada  de  cópia  do  documento  oficial  de
identidade do/a responsável legal. 

4.  As entrevistas serão obrigatoriamente registradas por meio audiovisual definido pelo  campus,
sendo vedado ao candidato  recusar-se a  esse procedimento,  sob pena de não validação da
autodeclaração.

5. A critério do/a candidato/a, os/as inscritos/as para as vagas reservadas para indígenas poderão
apresentar documentos que comprovem sua pertença à etnia.

CAMPUS UMUARAMA

Endereço: Rodovia PR 323, km 310, Parque Industrial – Umuarama – PR. 

Telefone (44) 3361-6200.
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ENTREVISTA – LOCAL: Bloco Administrativo

20 de setembro de 2018
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Umuarama, 17 de setembro de 2018.

ALAN RODRIGO PADILHA

Diretor-Geral do Campus Umuarama 
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