EDITAL N°22, DE 02 DE MARÇO DE 2020
Processo Seletivo IFPR 2020 SORTEIO PÚBLICO
CAMPUS CURITIBA
1. Ficam convocados os interessados a participarem de sessão, na qual ocorrerá sorteio público, no dia 10 de MARÇO de 2020, no
seguinte endereço e horário: CAMPUS CURITIBA – Laboratório 2, no 3° andar, situado à rua João Negrão 1285. Telefone: 41 35351606, às 08:30 horas do dia 10 /03/2020.
2. Os interessados em ocupar vaga remanescente deverão comparecer à sessão citada no item 1 deste Comunicado. Conforme o
EDITAL IFPR Nº 18/2019, não será levada em consideração a classificação obtida no Processo Seletivo IFPR 2020. Qualquer pessoa,
mesmo que não tenha participado do Processo Seletivo IFPR 2020, poderá concorrer a uma vaga por meio do Sorteio Público, desde
que respeitadas as exigências legais para cada forma de oferta e nível de ensino.
2.1. Os interessados menores de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados de seus pais, sem a necessidade de procuração, ou
de seus responsáveis, sendo que estes precisam de procuração simples, sem a necessidade de firma reconhecida em cartório, para
efetivar a Matrícula dos menores sob sua responsabilidade. Os pais ou responsáveis deverão portar RG.
3. Não será permitida a entrada de interessados ou de seus representantes após o início da sessão citada no item 1 deste
Comunicado. Solicita-se o comparecimento no local com no mínimo 15 (quinze) minutos de antecedência.
4. Na chegada ao campus, cada candidato, portando seu RG, preencherá uma ficha de inscrição numerada. Essa ficha será conferida
por um servidor do IFPR e inserida em uma urna pelo próprio candidato. No momento do sorteio, serão retiradas da urna tantas fichas
quantas foram as vagas remanescentes informadas na tabela a seguir. Essas fichas serão carimbadas e rubricadas pelo servidor
responsável.
5. Os candidatos devem portar a documentação necessária à Matrícula no curso – conforme artigo 66 do EDITAL IFPR Nº 18/2019,
disponível na página eletrônica da Funtef, uma vez que a Matrícula dos candidatos ocorrerá após o término do sorteio.
http://concursos.funtefpr.org.br/ifpr2020/editais/EDITAL%2018%20MEDIO%20TECNICO%202020.pdf
6. Os cursos com vagas remanescentes, bem como o número de vagas, encontram-se a seguir:

CURSO

NÍVEL

FORMA DE
OFERTA

TURNO

VAGAS

TÉCNICO EM
EVENTOS

MÉDIO

SUBSEQUENTE

NOTURNO

2

TÉCNICO EM
MASSOTERAPIA

MÉDIO

SUBSEQUENTE

MATUTINO

4

TÉCNICO EM
PROCESSOS
FOTOGRÁFICOS

MÉDIO

SUBSEQUENTE

MATUTINO

4

TÉCNICO EM
PRODUÇÃO DE
ÁUDIO E VÍDEO

MÉDIO

SUBSEQUENTE

VESPERTINO

8

TÉCNICO EM

MÉDIO

SUBSEQUENTE

VESPERTINO

2

MÉDIO

SUBSEQUENTE

NOTURNO

10

PRÓTESE DENTÁRIA
TÉCNICO EM
TELECOMUNICAÇÕES
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Curitiba, 02 de março de 2020.

__________________________
Adriano Willian da Silva
Diretor Geral - Campus Curitiba
O ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO
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