COMUNICADO
Processo Seletivo IFPR EaD Pronatec – edital 33/2017
SORTEIO PÚBLICO – CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
1. Ficam convocados os interessados a participar da sessão de sorteio público,
conforme item 12.3 e cronograma do edital 33/2017, no dia 19/01/2018 16/01/2018,
no seguinte endereço e horário:
Campus Foz do Iguaçu – Secretaria: Av. Araucária, 780, telefone 3422-5300 ou 34225323 às 14h 18h30 do dia dezenove de janeiro de 2018 dezesseis de janeiro de
2018.
2. Os interessados em ocupar vaga remanescente deverão comparecer à sessão
citada no item 1 deste Comunicado. Qualquer pessoa, independentemente de ter se
inscrito ou não no Processo Seletivo, poderá concorrer a uma vaga por meio do
Sorteio, desde que respeitadas as exigências legais para a forma de oferta e nível de
ensino.
2.1. Os interessados menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um
de seus pais, sem necessidade de procuração, ou de um responsável, sendo que este
precisa de procuração simples, sem a necessidade de firma reconhecida em cartório,
para efetivar o registro acadêmico do menor sob sua responsabilidade. Os pais ou
responsáveis deverão portar RG.
3. Não será permitida a entrada de candidatos 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 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 do item 6
deste Comunicado. Essas fichas serão carimbadas e rubricadas pelo servidor
responsável.
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5. O candidato deverá portar original e cópia, ou cópia autenticada, dos seguintes
documentos:
a) RG ou documento descrito no item 11.6.1 do edital 33/2017;
b) CPF ou documento descrito no item 11.6.2 do edital 33/2017;
c) Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme item 11.6.3 do edital 33/2017;
d) Certidão de Quitação Eleitoral, conforme item 11.6.4 do edital 33/2017;
e) Comprovante de Quitação com o Serviço Militar, conforme item 11.6.5 do edital
33/2017;
f) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, conforme item 11.6.6 do edital
33/2017;
e) Comprovante de residência, conforme item 11.6.7 do edital 33/2017; e
e) 1 foto 3x4, conforme item 11.6.8 do edital 33/2017.
5.1. Candidatos estrangeiros devem apresentar também documentação do
11.6.9 do edital 33/2017.
6. Informações sobre vagas ofertadas encontram-se a seguir.
Curso
Técnico em
Administração
Técnico em Logística

Oferta / Modalidade
Susequente / EaD
Pronatec

Horário

Vagas remanescentes

Terça-feira 19h às 22h

6

Quinta-feira 19h às 22h

25

Foz do Iguaçu, 10 de janeiro de 2018.
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