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Boletim de Serviço Eletrônico em 11/10/2022

EDITAL N°115, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 100/2022 - PROCESSO SELETIVO IFPR 2023 - CURSOS TÉCNICOS DE
NÍVEL MÉDIO
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, no uso da competência que
lhe confere o Decreto de 04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial da União do dia 05 de
dezembro de 2019, seção 2, página 01, torna pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 100/2022, que rege o
Processo Seletivo IFPR 2023 para ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio, na modalidade presencial,
ofertados para o ano de 2023.

RETIFICAÇÃO
1. Onde se lê:
6.10 A publicação do resultado provisório das bancas de validação será disponibilizada no endereço
eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), no dia 14 de outubro de 2022, a partir das 18h.
6.11 Da decisão da banca de validação, objeto do reconhecimento ou não da condição da
autodeclaração de pretos ou pardos, caberá recurso, nos dias 17 e 18 de outubro de 2022, no
endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

Leia-se:
6.10 A publicação do resultado provisório das bancas de validação será disponibilizada no endereço
eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), no dia 17 de outubro de 2022.
6.11 Da decisão da banca de validação, objeto do reconhecimento ou não da condição da
autodeclaração de pretos ou pardos, caberá recurso, nos dias 18 e 19 de outubro de 2022, no
endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

2. No título “CRONOGRAMA”, onde se lê:
DATA

PROCEDIMENTOS

29/08/2022
a
29/09/2022

Inscrições para o Processo Seletivo IFPR 2023
Solicitação dos pedidos de atendimento especializado e específico

29/08/2022
a
12/09/2022

Pedidos de isenção da taxa de inscrição

23/09/2022

Divulgação dos pedidos das isenções concedidas

30/09/2022

Último dia para o pagamento da taxa de inscrição

05/10/2022

Lista provisória de candidatos inscritos
Lista provisória dos atendimentos especializados e específicos concedidos

06/10/2022

Recursos contra a lista provisória de candidatos inscritos
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e
07/10/2022

Recursos contra lista provisória dos atendimentos especializados e específicos concedidos

10/10/2022

Edital de convocação para as bancas de validação da autodeclaração

10/10/2022
a
14/10/2022

Análise dos atestados ou laudos médicos
Análise dos documentos dos candidatos indígenas
Período de realização das bancas de validação da autodeclaração

14/10/2022

Resultado provisório de análise dos atestados ou laudos médicos
Resultado provisório de análise dos documentos dos candidatos Indígenas
Resultado provisório de realização das bancas de validação da autodeclaração

17 e
18/10/2022

Recursos contra o resultado provisório da análise dos atestados ou laudos médicos
Recursos contra o resultado provisório da análise dos documentos dos candidatos indígenas
Recursos contra o resultado provisório de realização das bancas de validação da autodeclaração

24/10/2022

Resultado do recurso contra a lista provisória de inscritos
Resultado final das bancas de validação
Homologação das inscrições

31/10/2022

Divulgação local de prova (ensalamento)

até
03/11/2022

Data limite para solicitação de casos excepcionais (pessoas com deficiência, gestantes, lactantes
ou idosos, candidatos indígenas com direito à sala especial, outros candidatos, com
atendimentos que se fizerem necessários) de atendimento específico e especializado

06/11/2022

Realização das provas

07/11/2022

Gabarito provisório

07 a
09/11/2022

Recursos contra o resultado do gabarito provisório

21/12/2022

Resultado dos recursos contra o resultado do gabarito provisório
Gabarito definitivo
Resultado final do processo seletivo
Disponibilização do espelho da questão discursiva

09, 10, 11,
12, 13, 16,
17, 18
/01/2023

Entrega de documentos para realização da matrícula da chamada geral
Entrega de documentos para validação da condição de egresso de escola pública e comprovação
de renda da chamada geral

09, 10, 11,
12, 13, 16,
17, 18
/01/2023

Análise dos documentos para realização da matrícula da chamada geral
Realização das bancas para validação da condição de egresso de escola pública e comprovação
de renda da chamada geral

25/01/2023

Resultado provisório da análise dos documentos para realização da matrícula da chamada geral
Resultado provisório da realização das bancas para validação da condição de egresso de escola
pública e comprovação de renda da chamada geral

26 e
27/01/2023

Recursos contra o resultado provisório da análise dos documentos para realização da matrícula
da chamada geral
Recursos contra o resultado provisório da realização das bancas para validação da condição de
egresso de escola pública e comprovação de renda da chamada geral

02/02/2023

Resultado dos recursos da chamada geral
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Publicação das matrículas deferidas

Leia-se:

DATA

PROCEDIMENTOS

29/08/2022
a
29/09/2022

Inscrições para o Processo Seletivo IFPR 2023
Solicitação dos pedidos de atendimento especializado e específico

29/08/2022
a
12/09/2022

Pedidos de isenção da taxa de inscrição

23/09/2022

Divulgação dos pedidos das isenções concedidas

30/09/2022

Último dia para o pagamento da taxa de inscrição

05/10/2022

Lista provisória de candidatos inscritos
Lista provisória dos atendimentos especializados e específicos concedidos

06/10/2022
e
07/10/2022

Recursos contra a lista provisória de candidatos inscritos
Recursos contra lista provisória dos atendimentos especializados e específicos concedidos

10/10/2022

Edital de convocação para as bancas de validação da autodeclaração

10/10/2022
a
14/10/2022

Análise dos atestados ou laudos médicos
Análise dos documentos dos candidatos indígenas
Período de realização das bancas de validação da autodeclaração

14/10/2022

Resultado provisório de análise dos atestados ou laudos médicos
Resultado provisório de análise dos documentos dos candidatos Indígenas

17/10/2022

Resultado provisório de realização das bancas de validação da autodeclaração

17 e
18/10/2022

18 e
19/10/2022

Recursos contra o resultado provisório da análise dos atestados ou laudos médicos
Recursos contra o resultado provisório da análise dos documentos dos candidatos indígenas
Recursos contra o resultado provisório de realização das bancas de validação da
autodeclaração

24/10/2022

Resultado do recurso contra a lista provisória de inscritos
Resultado final das bancas de validação
Homologação das inscrições

31/10/2022

Divulgação local de prova (ensalamento)

até
03/11/2022

Data limite para solicitação de casos excepcionais (pessoas com deficiência, gestantes, lactantes
ou idosos, candidatos indígenas com direito à sala especial, outros candidatos, com
atendimentos que se fizerem necessários) de atendimento específico e especializado

06/11/2022

Realização das provas
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07/11/2022

Gabarito provisório

07 a
09/11/2022

Recursos contra o resultado do gabarito provisório

21/12/2022

Resultado dos recursos contra o resultado do gabarito provisório
Gabarito definitivo
Resultado final do processo seletivo
Disponibilização do espelho da questão discursiva

09, 10, 11,
12, 13, 16,
17, 18
/01/2023

Entrega de documentos para realização da matrícula da chamada geral
Entrega de documentos para validação da condição de egresso de escola pública e comprovação
de renda da chamada geral

09, 10, 11,
12, 13, 16,
17, 18
/01/2023

Análise dos documentos para realização da matrícula da chamada geral
Realização das bancas para validação da condição de egresso de escola pública e comprovação
de renda da chamada geral

25/01/2023

Resultado provisório da análise dos documentos para realização da matrícula da chamada geral
Resultado provisório da realização das bancas para validação da condição de egresso de escola
pública e comprovação de renda da chamada geral

26 e
27/01/2023

Recursos contra o resultado provisório da análise dos documentos para realização da matrícula
da chamada geral
Recursos contra o resultado provisório da realização das bancas para validação da condição de
egresso de escola pública e comprovação de renda da chamada geral

02/02/2023

Resultado dos recursos da chamada geral
Publicação das matrículas deferidas

3. As demais disposições do Edital nº 100/2022 permanecem inalteradas.

Curitiba, 10 de outubro de 2022.

Assinado:
Documento assinado eletronicamente por ODACIR ANTONIO ZANATTA, Reitor, em 10/10/2022, às
22:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1988992 e
o código CRC A022B5DB.

Referência: Processo nº 23411.003365/2022-73

SEI nº 1988992
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