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EDITAL PROPESP No 103/2020 

RESIDÊNCIA TÉCNICA EM ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL – 3a EDIÇÃO – 2020 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROPESP No 096/2020 

PRORROGAÇÃO DE DATAS 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o item 

18.4 do Edital PROPESP no 096/2020, TORNA PÚBLICO a retificação do Edital PROPESP no 

096/2020, conforme segue: 

ONDE SE LÊ: 

1.3. O Curso de Especialização em Engenharia e Gestão Ambiental – Residência Técnica, do 

Programa de Residência Técnica será realizado na modalidade de educação a distância,   no pe-

ríodo de dezembro de 2020 a maio de 2023 e terá carga horária total de 500 (quinhentas 

horas) incluindo os módulos de disciplinas e o Trabalho de Conclusão de Curso. 

LEIA-SE: 

1.3. O Curso de Especialização em Engenharia e Gestão Ambiental – Residência Técnica, do 

Programa de Residência Técnica será realizado na modalidade de educação a distância,   no pe-

ríodo de março de 2021 a agosto de 2023 e terá carga horária total de 500 (quinhentas ho-

ras) incluindo os módulos de disciplinas e o Trabalho de Conclusão de Curso. 

ONDE SE LÊ: 

2.2. Cada polo abrange municípios do Estado do Paraná onde serão realizadas as atividades da 

Residência Técnica, as quais com um período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendem o 

período de dezembro de 2020 a novembro de 2022. As atividades na especialização se es-

tenderão por mais 2 meses, até janeiro de 2023. 

LEIA-SE: 

2.2. Cada polo abrange municípios do Estado do Paraná onde serão realizadas as atividades da 

Residência Técnica, as quais com um período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendem o 

período de março de 2021 a fevereiro de 2023. As atividades na especialização se estende-

rão por mais 2 meses, até abril de 2023. 

ONDE SE LÊ: 

3.1. Os candidatos classificados e selecionados serão matriculados no Curso de Especialização 

em Engenharia e Gestão Ambiental – Residência Técnica, do Programa de Residência Técnica 

ofertado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, com período de execução de  

janeiro de 2020 a maio de 2023. 

LEIA-SE: 

3.1. Os candidatos classificados e selecionados serão matriculados no Curso de Especialização 

em Engenharia e Gestão Ambiental – Residência Técnica, do Programa de Residência Técnica 

ofertado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, com período de execução de  

março de 2021 a agosto de 2023. 

ONDE SE LÊ: 

8.2. A conclusão do curso de graduação mencionada no item anterior, deverá ter ocorrido a no 

máximo 36 (trinta e seis) meses contados da data da publicação do Edital de Chamamento,  

conforme estabelece o Art. 1o, §2o da Lei no 20.086/2019, entendendo-se como Edital de Cha-

mamento, o Edital do Resultado Final, após a análise de recursos, o qual será publicado no dia 

02 de dezembro de 2020. Tal edital também chama os aprovados, de acordo com o número de 

vagas ofertadas, para a realização da matrícula. 

LEIA-SE: 

8.2. A conclusão do curso de graduação mencionada no item anterior, deverá ter ocorrido a no 

máximo 36 (trinta e seis) meses contados da data da publicação do Edital de Chamamento,  

conforme estabelece o Art. 1o, §2o da Lei no 20.086/2019, entendendo-se como Edital de Cha-

mamento, o Edital do Resultado Final, após a análise de recursos, o qual será publicado no dia 

16 de dezembro de 2020. Tal edital também chama os aprovados, de acordo com o número de 

vagas ofertadas, para a realização da matrícula. 
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ONDE SE LÊ: 

8.5. Por ocasião da realização da prova objetiva, no dia 22 de novembro de 2020, será forne-

cido para cada candidato, um Boletim Informativo com todas as orientações sobre os procedi-

mentos a serem adotados para a realização da matrícula, inclusive demais documentos a serem 

apresentados. 

LEIA-SE: 

8.5. Por ocasião da realização da prova objetiva, no dia 06 de dezembro de 2020, será forne-

cido para cada candidato, um Boletim Informativo com todas as orientações sobre os procedi-

mentos a serem adotados para a realização da matrícula, inclusive demais documentos a serem 

apresentados. 

 

 

ONDE SE LÊ: 

9.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, com o preenchimento on-line 

no site www.cps.uepg.br/externos no período de 00h00min do dia 30 de outubro de 2020 até 

às 23h59min do dia 12 de novembro de 2020. 

LEIA-SE: 

9.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, com o preenchimento on-line 

no site www.cps.uepg.br/externos no período de 00h00min do dia 30 de outubro de 2020 até 

às 23h59min do dia 23 de novembro de 2020. 

 

ONDE SE LÊ: 

9.3. O candidato deverá imprimir, em folha de papel A4, o boleto bancário destinado ao paga-

mento da taxa de inscrição, com vencimento no dia 13 de novembro de 2020, pagável em 

toda a rede bancária autorizada. 

LEIA-SE: 

9.3. O candidato deverá imprimir, em folha de papel A4, o boleto bancário destinado ao paga-

mento da taxa de inscrição, com vencimento no dia 24 de novembro de 2020, pagável em 

toda a rede bancária autorizada. 

 
 

ONDE SE LÊ: 

12.1. A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 22 de novembro de 2020, com 

abertura dos portões às 08h00min, fechamento dos portões às 08h30min, início da prova às 

08h45min e terá a duração máxima de 03 (três) horas, incluindo o tempo para preenchimen-

to do cartão de registro das respostas. 

LEIA-SE: 

12.1. A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 06 de dezembro de 2020, com 

abertura dos portões às 08h00min, fechamento dos portões às 08h30min, início da prova às 

08h45min e terá a duração máxima de 03 (três) horas, incluindo o tempo para preenchimen-

to do cartão de registro das respostas. 

 

ONDE SE LÊ: 

12.7.1. A listagem contendo o ensalamento será divulgada por meio de edital a ser divulgado 

pelo site www.cps.uepg.br/externos a partir do dia 16 de novembro de 2020. 

LEIA-SE: 

12.7.1. A listagem contendo o ensalamento será divulgada por meio de edital a ser divulgado 

pelo site www.cps.uepg.br/externos a partir do dia 01 de dezembro de 2020. 

 

ONDE SE LÊ: 

13.1. O Edital divulgando o caderno de prova e o respectivo gabarito, estarão disponíveis no 

site www.cps.uepg.br/externos às 17h30min do dia 22 de novembro de 2020. 

LEIA-SE: 

13.1. O Edital divulgando o caderno de prova e o respectivo gabarito, estarão disponíveis no 

site www.cps.uepg.br/externos às 17h30min do dia 06 de dezembro de 2020. 
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ONDE SE LÊ: 

13.2. Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao edital mencionado no item 13.1 des-

te edital, dirigidos à Coordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, e enviados para o e-mail recursosrestec@uepg.br é às 23h59min do dia 24 de no-

vembro de 2020. 

LEIA-SE: 

13.2. Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao edital mencionado no item 13.1 des-

te edital, dirigidos à Coordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, e enviados para o e-mail recursosrestec@uepg.br é às 23h59min do dia 08 de de-

zembro de 2020. 
 
 
 

ONDE SE LÊ: 

13.3. O Edital divulgando gabarito, após análise de recursos, estará disponível no site 

www.cps.uepg.br/externos, no dia 26 de novembro de 2020. 

LEIA-SE: 

13.3. O Edital divulgando gabarito, após análise de recursos, estará disponível no site 

www.cps.uepg.br/externos, no dia 10 de dezembro de 2020. 

 

ONDE SE LÊ: 

14.2. O Edital com o Resultado Final do Processo de Seleção estará disponível no site 

www.cps.uepg.br/externos no dia 27 de novembro de 2020. 

LEIA-SE: 

14.2. O Edital com o Resultado Final do Processo de Seleção estará disponível no site 

www.cps.uepg.br/externos no dia 11 de dezembro de 2020. 

 

ONDE SE LÊ: 

14.3. Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao Edital com o Resultado Final do Pro-

cesso de Seleção, dirigidos à Coordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, e enviados para o e-mail recursosrestec@uepg.br até às 23h59min do dia 

01 de dezembro de 2020. 

LEIA-SE: 

14.3. Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao Edital com o Resultado Final do Pro-

cesso de Seleção, dirigidos à Coordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, e enviados para o e-mail recursosrestec@uepg.br até às 23h59min do dia 

15 de dezembro de 2020. 

 

ONDE SE LÊ: 

14.5. O Edital com o Resultado Final do Processo de Seleção, após análise de recursos, estará 

disponível no site www.cps.uepg.br/externos, no dia 02 de dezembro de 2020. 

LEIA-SE: 

14.5. O Edital com o Resultado Final do Processo de Seleção, após análise de recursos, estará 

disponível no site www.cps.uepg.br/externos, no dia 16 de dezembro de 2020. 

 
 

ONDE SE LÊ: 

15.1. A matrícula dos aprovados, em primeira chamada, será realizada nos dias 07 e 08 de 

dezembro de 2020.  

LEIA-SE: 

15.1. A matrícula dos aprovados, em primeira chamada, será realizada nos dias 08 e 09 de 

fevereiro de 2020.  

 

ONDE SE LÊ: 

15.2. Por ocasião da realização da prova objetiva, no dia 22 de novembro de 2020, será for-

necido para cada candidato, um Boletim Informativo com todas as orientações sobre os proce-

dimentos a serem adotados para a realização da matrícula. 

LEIA-SE: 

15.2. Por ocasião da realização da prova objetiva, no dia 06 de dezembro de 2020, será for-

necido para cada candidato, um Boletim Informativo com todas as orientações sobre os proce-

dimentos a serem adotados para a realização da matrícula. 
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ONDE SE LÊ:

17.2. O candidato, portador de deficiência ou não, que tiver necessidade de qualquer tipo de 

condição especial para a realização da prova objetiva, deverá enviar solicitação de atendimento 

especial para o e-mail atend.esp.restec@uepg.br, dirigido à Coordenadoria de Processos de 

Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, até o dia 12 de novembro de 2020,  

solicitando  o  atendimento especial, anexando documentação comprobatória da deficiência.

LEIA-SE: 

17.2. O candidato, portador de deficiência ou não, que tiver necessidade de qualquer tipo de 

condição especial para a realização da prova objetiva, deverá enviar solicitação de atendimento 

especial para o e-mail atend.esp.restec@uepg.br, dirigido à Coordenadoria de Proces-sos de 

Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, até o dia 30 de novembro de 2020,  

solicitando  o  atendimento especial, anexando documentação comprobatória da deficiência. 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO 4 – EDITAL PROPESP No 096/2020 
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

DATA EVENTO LOCAL 

23/10/2020 Publicação do edital de abertura www.cps.uepg.br/externos 

Até 28/10/2020 
Prazo para interpor recursos referente ao 

contido neste edital. 
E-mail: recursosrestec@uepg.br 

29/10/2020 
Edital de retificação, 

caso necessário. 
www.cps.uepg.br/externos 

30/10 a 05/11/2020 
Período para solicitação de isenção do 

valor da taxa de inscrição E-mail: isencaorestec@uepg.br 

06/11/2020 
Edital divulgando o resultado da solicitação 

de isenção do valor da taxa de inscrição 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 10/11/2020 
Prazo para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 06/11/2020. E-mail: recursosrestec@uepg.br 

11/11/2020 
Edital divulgando o resultado da solicitação 

de isenção do valor da taxa de inscrição, após 
a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

Das 00h00min do dia 30/10/2020  
até às 23h59min do dia 12/11/2020 

Inscrição exclusivamente 
por meio da Internet. 

www.cps.uepg.br/externos 

Até 13/11/2020 Pagamento do boleto bancário. Toda a rede bancária autorizada. 

16/11/2020 
Edital com o ensalamento, ou seja, a indica- 
ção de locais de realização da prova objetiva. 

www.cps.uepg.br/externos 

22/11/2020 
Abertura dos portões – 08h00min 

Fechamento dos portões – 08h30min 
Início da prova objetiva – 08h45min 

Realização da prova objetiva. 
De acordo com o edital publicado 

no dia 16/11/2020 

22/11/2020 – 17h30min 
Edital divulgando a prova objetiva e o  

respectivo gabarito. 
www.cps.uepg.br/externos 

23 e 24/11/2020 
Período para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 22/11/2020. 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 

26/11/2020 
Edital divulgando gabarito, 
após a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

27/11/2020 
Edital divulgando o 

resultado final dos aprovados. 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 01/12/2020 
Prazo para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 27/11/2020. 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 

02/12/2020 
Edital divulgando o resultado final dos apro-

vados, após a análise de recursos. 
www.cps.uepg.br/externos 

07 e 08/12/2020 Matrícula dos aprovados 
Conforme Boletim Informativo a ser 
entregue no dia da prova objetiva. 
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LEIA-SE: 

ANEXO 4 – EDITAL PROPESP No 096/2020 
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

DATA EVENTO LOCAL 

 
23/10/2020 

 

 
Publicação do edital de abertura 

 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 28/10/2020 
Prazo para interpor recursos referente ao 

contido neste edital. 

 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

29/10/2020 
Edital de retificação, 

caso necessário. 
www.cps.uepg.br/externos 

 
30/10 a 05/11/2020  

 

Período para solicitação de isenção do  
valor da taxa de inscrição 

 

E-mail: isencaorestec@uepg.br 
 

06/11/2020 
Edital divulgando o resultado da solicitação 

de isenção do valor da taxa de inscrição 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 10/11/2020 
Prazo para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 06/11/2020. 

 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

11/11/2020 
Edital divulgando o resultado da solicitação 

de isenção do valor da taxa de inscrição, após 
a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

Das 00h00min do dia 30/10/2020  
até às 23h59min do dia 23/11/2020 

Inscrição exclusivamente 
por meio da Internet. 

www.cps.uepg.br/externos 

Até 24/11/2020 Pagamento do boleto bancário. Toda a rede bancária autorizada. 

01/12/2020 
Edital com o ensalamento, ou seja, a indica- 
ção de locais de realização da prova objetiva. 

www.cps.uepg.br/externos 

06/12/2020 
Abertura dos portões – 08h00min 

Fechamento dos portões – 08h30min 
Início da prova objetiva – 08h45min 

Realização da prova objetiva. 
De acordo com o edital publicado 

no dia 01/12/2020 

06/12/2020 – 17h30min 
Edital divulgando a prova objetiva e o     

respectivo gabarito. 
www.cps.uepg.br/externos 

07 e 08/12/2020 
Período para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 06/12/2020. 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

10/12/2020 
Edital divulgando gabarito, 
após a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

11/12/2020 
Edital divulgando o 

resultado final dos aprovados. 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 15/12/2020 
Prazo para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 11/12/2020. 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

16/12/2020 
Edital divulgando o resultado final dos apro-

vados, após a análise de recursos. 
www.cps.uepg.br/externos 

 
07 e 08/02/2020 

 
Matrícula dos aprovados 

Conforme Boletim Informativo a ser 
entregue no dia da prova objetiva. 

 

Ponta Grossa (PR), 12 de novembro de 2020. 

 

 

Ana Cláudia Barana 

Coordenador Pedagógico 


