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EDITAL PROPESP No 80/2020 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA 

RESIDÊNCIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA – 3a EDIÇÃO 
VAGAS REMANESCENTES GERAIS  

 

A PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o 
Edital PROPESP no 37/2019, TORNA PÚBLICO a abertura de novas vagas que não foram 
preenchidas, possibilitando a troca entre os polos. 
 

1. DAS VAGAS 

Polo Município Administração Ciências 
Contábeis Pedagogia Jornalismo 

Escola de  
Gestão 
Curitiba 

Curitiba 11 9 2  

UNIOESTE 
Cascavel 

Cascavel 1 1  1 
Mal. Cândido Rondon 2    

Toledo    1 1 
UEM 

Maringá 
Campo Mourão    1 

Maringá     1 
 
2. DOS CRITÉRIOS DE PRIORIDADE PARA CLASSIFICAÇÃO E MATRÍCULA 
2.1 Candidato originalmente inscrito no local da vaga ofertada, com maior pontuação na 
prova de seleção. 
2.2 Candidato originalmente inscrito em local distinto da vaga ofertada, com a mesma 
formação profissional originalmente indicada na vaga ofertada e com maior pontuação na 
prova de seleção. 
 
3. DA INSCRIÇÃO E ENVIO DE DOCUMENTOS 
Para inscrição no processo de vagas remanescentes objeto desse Edital, os candidatos 
classificados em lista de primeira chamada ou em lista de espera, que constam do Edital 
PROPESP no 004/2020, deverão enviar um e-mail solicitando a inscrição para a vaga e 
cidade que deseja, colocando no título do assunto do e-mail “Vagas remanescentes – 
nome do candidato”. 
O e-mail deve ser enviado até às 23h59min do dia 28 de setembro de 2020. 

    Endereços e-mail para inscrição e envio de documentos  
 
 

POLO CURITIBA – SETI - Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
Coordenadora: Rosinha de Andrade Freitas  
Celular: (42) 99815-4029 Telefone: (41) 3281-7336  
Endereço:  Avenida Prefeito Lothário Meissner, 350 – Jardim Botânico  
E-mail da Coordendora: < rosinha.freitas@seti.pr.gov.br > 
 
 
 

POLO MARINGÁ – UEM 
Coordenador: Antonio Marcos Flauzino dos Santos 
Celular: (44) 99827-2788. Telefone: (44) 3011-4220 
Endereço:  Avenida Colombo, 5790, Bloco 101 
Pró-Reitoria de Administração – Sala 34 – Sala de Reuniões  
E-mail do Coordenador: < amfsantos@uem.br > 

 
 
 

POLO CASCAVEL – UNIOESTE  
Coordenadora: Ana Maria de Sousa Santana de Oliveira  
Celular: (45) 99957-7663. Telefone: (45) 99957-7663  
Endereço:  Rua Universitária, 1619 – Bairro Jardim Universitário - Protocolo Geral  
E-mail da Coordenadora < asantanadeoliveira@gmail.com > 
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No mesmo e-mail, o candidato deverá anexar a seguinte documentação: 

Termo de Compromisso, devidamente preenchido e assinado; 
Fotocópia da Carteira de Identificação (Cédula de Identidade Civil – RG ou documento 
equivalente com fotografia); 
Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
Fotocópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação, autenticada; 
Fotocópia do Diploma do Curso de Graduação autenticada ou Fotocópia de Certidão de 
Conclusão, autenticada; 
Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação ou de quitação das 
obrigações eleitorais; 
Fotocópia de Reservista, se masculino; 
Fotografia recente 3x4 cm; 
Certidão negativa de débitos com as esferas Federal e Estadual. Disponíveis nos se- 
guintes endereços: 
ESTADUAL 
http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica 
FEDERAL 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=2 

 

Em caso de dúvidas gerais, segue o contato com a secretaria do Programa de Es- 
pecialização em Gestão Pública – RESTEC: restec.gestaopublica@uepg.br. 
 

Observações: 
a) O candidato deve ter concluído a graduação a partir de 17 de fevereiro de 2017, 
conforme estabelecido na Lei no 20.086/2019. 
b) O diploma de curso superior no curso indicado na inscrição deve ser reconhecido no 
território brasileiro. 
c) A não entrega dos documentos no ato da matrícula implica no reposicionamento do 
candidato para o último lugar da lista de espera. 
d) A confirmação das inscrições e efetivação da matrícula será divulgada após análise dos 
documentos e publicada em edital específico de homologação. 
e) Após a homologação de matrículas será publicado edital específico de convocação dos 
residentes para seus respectivos postos de atuação nos órgãos estaduais. 
f) O candidato deverá matricular-se somente no polo para o qual foi aprovado. 
g) Após a homologação de matrículas, o candidato deverá providenciar abertura de 
conta corrente no Banco do Brasil, em nome do aluno residente e informar os dados 
bancários para seu Coordenador de Polo o mais breve possível. 
 

4. DO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DOS MATRICULADOS 
4.1 O Edital com o resultado dos aprovados e matriculados na seleção objeto deste Edital  
estará disponível no site www.cps.uepg.br/externos no dia 29 de setembro de 2020. 
4.2 Serão admitidos recursos, por escrito, dirigidos à Coordenadoria de Processos de 
Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, desde que interpostos até às 
23h59min do dia 01 de outubro de 2020, no seguinte endereço: PROTOCOLO 
DIGITAL UEPG, SEI – Sistema Eletrônico de Informações, no link: 
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital, Solicitações Gerais, indicando no campo 
Descrição Simplificada do Assunto “À CPS – RESTEC GESTÃO PÚBLICA – RECURSO –
VAGAS REMANESCENTES.” 
4.3 O Edital com o resultado dos aprovados e matriculados na seleção objeto deste Edital, 
após análise de recursos, estará disponível no site www.cps.uepg.br/externos, no dia 02 de 
outubro de 2020. 

 

Ponta Grossa (PR), 24 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Everson Augusto Krum Giovani Marino Fávero 
Coordenador Geral Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
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