EDITAL Nº 03/2018 – CAMPUS UMUARAMA/IFPR
SORTEIO PÚBLICO DE VAGAS REMANESCENTES DO PROCESSO SELETIVO PARA
CURSOS A DISTÂNCIA - REFERENTE AO EDITAL IFPR/EAD Nº 33/2017
1. Ficam convocados os interessados a participarem de sessão, na qual ocorrerá sorteio público, no dia 17 de janeiro de 2018, no seguinte endereço e horário: CAMPUS UMUARAMA
– Sala 01, Bloco 02, situado na Rodovia PR 323 s/n, km 310, Parque Industrial, Saída para
Guaíra. Telefone: (44) 3361-6200, às 12h45 do dia 17 de janeiro de 2018.
2. Os interessados em ocupar vaga remanescente deverão comparecer à sessão citada no
item 1 deste Comunicado. Não será levada em consideração a classificação obtida no
Processo Seletivo EAD/IFPR 2017 (Edital IFPR/EAD nº 33/2017). Qualquer pessoa, mesmo
que não tenha participado do Processo Seletivo, poderá concorrer a uma vaga por meio do
Sorteio Público, desde que respeitadas as exigências legais.
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 o registro acadêmico 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 ou seu procurador, 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. Ao
término do número de vagas, os candidatos sorteados comporão lista de espera.
5. Os candidatos sorteados devem portar a documentação necessária ao registro
acadêmico no curso – conforme item 11.6 do Edital IFPR/EAD nº 33/2017, disponível no
endereço (http://200.17.98.229/sistema_aluno2/) uma vez que o registro acadêmico dos
candidatos ocorrerá após o término do sorteio.
6. Os cursos com vagas remanescentes, bem como o número de vagas, são:
Curso

Número de vagas

Técnico em Logística

21
Umuarama, 11 de janeiro de 2018.
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