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Universidade Estadual de Ponta Grossa 
 

 
EDITAL PROPESP No 074/2020 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROPESP No 021/2020 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS COM ÊNFASE EM 

INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE TRANSPORTES E EM EDIFICAÇÕES 
DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA TÉCNICA 2020-2022 

 
 

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

PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, TORNA PÚBLICO a 

RETIFICAÇÃO do Edital PROPESP no 021/2020, conforme segue: 

 
ONDE SE LÊ: 

1.3. O Curso de Especialização em Projetos e Obras Públicas com Ênfase em Infraestrutura Viá-
ria de Transportes e em Edificações do Programa de Residência Técnica 2020-2022 será realiza-

do na modalidade de educação a distância, no período de julho de 2020 a junho de 2022 e 

terá carga horária total de 500 (quinhentas horas) incluindo módulo básico (comum a todos os 
alunos), módulo específico (Infraestrutura Viária de Transportes ou Edificações, conforme opção 

assinalada na inscrição neste processo seletivo) e Trabalho de Conclusão de Curso em forma de 
artigo. 

LEIA-SE: 

1.3. O Curso de Especialização em Projetos e Obras Públicas com Ênfase em Infraestrutura Viá-
ria de Transportes e em Edificações do Programa de Residência Técnica 2020-2022 será realiza-
do na modalidade de educação a distância, no período de novembro de 2020 a outubro de 
2022 e terá carga horária total de 500 (quinhentas horas) incluindo módulo básico (comum a 

todos os alunos), módulo específico (Infraestrutura Viária de Transportes ou Edificações, con-
forme opção assinalada na inscrição neste processo seletivo) e Trabalho de Conclusão de Curso 
em forma de artigo. 

 
 

ONDE SE LÊ: 
2.2. As atividades de prática profissional da Residência Técnica serão realizadas em órgãos es-
taduais nos municípios do Estado do Paraná mencionados no Anexo 1, durante o período de 24 

(vinte e quatro) meses, compreendendo o período de julho de 2020 a junho de 2022. 

LEIA-SE: 

2.2. As atividades de prática profissional da Residência Técnica serão realizadas em órgãos es-

taduais nos municípios do Estado do Paraná mencionados no Anexo 1, durante o período de 24 
(vinte e quatro) meses, compreendendo o período de novembro de 2020 a outubro de 2022. 

 

ONDE SE LÊ: 

12.1. A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 24 de maio 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 04 de outubro de 2020, com abertu-

ra 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 15 de maio 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 21 de setembro 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 24 de maio de 2020. 

LEIA-SE: 
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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 04 de outubro de 2020. 

 

 
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 protocolizados em até 02 (dois) dias após a publicação do mencionado edital, ou seja, 

até às 23h59min do dia 26 de maio 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 protocolizados em até 02 (dois) dias após a publicação do mencionado edital, ou seja, 
até às 23h59min do dia 06 de outubro de 2020. 
 
 

 

ONDE SE LÊ: 

13.4. O Edital divulgando gabarito, após análise de recursos, estará disponível no site 
www.cps.uepg.br/externos, no dia 27 de maio de 2020. 

LEIA-SE: 
13.4. O Edital divulgando gabarito, após análise de recursos, estará disponível no site 

www.cps.uepg.br/externos, no dia 07 de outubro 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 29 de maio 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 09 de outubro 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 protocolizados até às 23h59min do dia 02 de junho 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 protocolizados até às 23h59min do dia 14 de outubro 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 05 de junho 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 outubro de 2020. 

 
 

ONDE SE LÊ: 

15.1. A matrícula dos aprovados, em primeira chamada, será realizada nos dias 09 e 10 de  

junho de 2020.  

LEIA-SE: 

15.1. A matrícula dos aprovados, em primeira chamada, será realizada nos dias 19 e 20 de  
outubro de 2020.  
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ONDE SE LÊ: 
15.2. Por ocasião da realização da prova objetiva, no dia 24 de maio de 2020, será fornecido 

para cada candidato, um Boletim Informativo com todas as orientações sobre os procedimentos 

a serem adotados para a realização da matrícula. 

LEIA-SE: 

15.2. Por ocasião da realização da prova objetiva, no dia 04 de outubro 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. 
 

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 protocolizar pedido, dirigido à Co-
ordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, até às 

23h59min do dia 18 de maio de 2020, solicitando o atendimento especial, anexando docu-

mentação comprobatória da deficiência. O endereço para protocolizar a solicitação é: PROTO-

COLO DIGITAL UEPG, SEI - Sistema Eletrônico de Informações, no link: 
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital, indicando no campo Descrição Simplificada do 

Assunto: “À CPS – RESTEC – PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS – ATENDIMENTO ESPECIAL”. 

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 protocolizar pedido, dirigido à Co-
ordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, até às 

23h59min do dia 28 de setembro de 2020, solicitando o atendimento especial, anexando 

documentação comprobatória da deficiência. O endereço para protocolizar a solicitação é: PRO-
TOCOLO DIGITAL UEPG, SEI - Sistema Eletrônico de Informações, no link: 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital, indicando no campo Descrição Simplificada do 

Assunto: “À CPS – RESTEC – PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS – ATENDIMENTO ESPECIAL”. 
 
ONDE SE LÊ: 
18.6. A data de início do curso será 01 de julho de 2020, conforme Convênio firmado entre a 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - 

SEIL, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER, Paraná Edificações, Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR e Superintendência de Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior do Paraná - SETI. 
LEIA-SE: 

18.6. A data de início do curso será 03 de novembro de 2020, conforme Convênio firmado 
entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logísti-

ca - SEIL, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER, Paraná Edificações, Institu-

to Paranaense de Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR e Superintendência de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior do Paraná - SETI. 

 

 

 
 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO 4 – EDITAL PROPESP No 021/2020 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

DATA EVENTO LOCAL 

 
07/04/2020 

 
Publicação do edital de abertura 

 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 14/04/2020 
Prazo para interpor recursos referente ao 

contido neste edital. 

 
PROTOCOLO DIGITAL UEPG 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-
digital 

 
15/04/2020 

Edital de retificação, 
caso necessário. 

www.cps.uepg.br/externos 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital
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16 a 23/04/2020 
Solicitação de isenção do valor 

 da taxa de inscrição 

 
PROTOCOLO DIGITAL UEPG 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-

digital 
 

24/04/2020 

 
Edital divulgando o resultado da  
solicitação de isenção do valor  

da taxa de inscrição 
 

www.cps.uepg.br/externos 

25 a 28/04/2020 
Período para interpor recursos referentes 

ao edital publicado no dia 24/04/2020. 

 
PROTOCOLO DIGITAL UEPG 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-
digital 

 

29/04/2020 
Edital divulgando o resultado da solicita-
ção de isenção do valor da taxa de inscri-

ção, após a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

 
Das 00h00min do dia 16/04/2020 

até às 23h59min do dia 07/05/2020 
 

Inscrição exclusivamente  

por meio da Internet. 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 08/05/2020 Pagamento do boleto bancário. 
 

Toda a rede bancária autorizada. 
 

A partir de 15/05/2020 

Edital com o ensalamento, ou seja, a 

indicação de locais de realização da prova 
objetiva. 

www.cps.uepg.br/externos 

 

24/05/2020 
Abertura dos portões - 08h00min 

Fechamento dos portões -8h30min 

Início da prova objetiva – 08h45min 
 

Realização da prova objetiva. 
De acordo com o edital publicado no 

dia 15/05/2020 

24/05/2020 – 17h30min 
Edital divulgando a prova objetiva 

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

25 e 26/05/2020 
Período para interpor recursos referentes 
ao edital publicado no dia 24/05/2020. 

 
PROTOCOLO DIGITAL UEPG 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-

digital 
 

27/05/2020 
Edital divulgando gabarito,  

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

29/05/2020 
Edital divulgando o  

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

Até 02/06/2020 
Prazo para interpor recursos referentes 

ao edital publicado no dia 29/05/2020. 

 
PROTOCOLO DIGITAL UEPG 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-
digital 

 
05/06/2020 – Até às 17h30min 

Edital divulgando o resultado final  
dos aprovados, após a análise de recur-

sos. 
www.cps.uepg.br/externos 

 
09 e 10/06/2020 

 
Matrícula dos aprovados 

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

 
LEIA-SE: 

ANEXO 4 – EDITAL PROPESP No 021/2020 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

DATA EVENTO LOCAL 

 

07/04/2020 
 

Publicação do edital de abertura 

 

www.cps.uepg.br/externos 

Até 14/04/2020 
Prazo para interpor recursos referente ao 

contido neste edital. 

 
PROTOCOLO DIGITAL UEPG 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-

digital 
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 15/04/2020 
Edital de retificação, 

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

16 a 23/04/2020 
Solicitação de isenção do valor 

 da taxa de inscrição 

 
PROTOCOLO DIGITAL UEPG 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-

digital 
 

24/04/2020 

 
Edital divulgando o resultado da  
solicitação de isenção do valor  

da taxa de inscrição 

 

www.cps.uepg.br/externos 

25 a 28/04/2020 
Período para interpor recursos referentes 

ao edital publicado no dia 24/04/2020. 

 
PROTOCOLO DIGITAL UEPG 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-
digital 

 

29/04/2020 
Edital divulgando o resultado da solicita-
ção de isenção do valor da taxa de inscri-

ção, após a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

 
Das 00h00min do dia 16/04/2020 

até às 23h59min do dia 07/05/2020 
 

Inscrição exclusivamente  

por meio da Internet. 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 08/05/2020 Pagamento do boleto bancário. 
 

Toda a rede bancária autorizada. 
 

A partir de 21/09/2020 

Edital com o ensalamento, ou seja, a 

indicação de locais de realização da prova 
objetiva. 

www.cps.uepg.br/externos 

 

04/10/2020 
Abertura dos portões - 08h00min 

Fechamento dos portões -8h30min 

Início da prova objetiva – 08h45min 
 

Realização da prova objetiva. 
De acordo com o edital publicado no 

dia 21/09/2020 

04/10/2020 – 17h30min 
Edital divulgando a prova objetiva 

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

05 e 06/10/2020 
Período para interpor recursos referentes 
ao edital publicado no dia 04/10/2020. 

 
PROTOCOLO DIGITAL UEPG 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-

digital 
 

07/10/2020 
Edital divulgando gabarito,  

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

09/10/2020 
Edital divulgando o  

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

Até 14/10/2020 
Prazo para interpor recursos referentes 

ao edital publicado no dia 09/10/2020. 

 

PROTOCOLO DIGITAL UEPG 
SEI - Sistema Eletrônico de Informações 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-
digital 

 
16/10/2020 – Até às 17h30min 

Edital divulgando o resultado final  
dos aprovados, após a análise de recur-

sos. 
www.cps.uepg.br/externos 

 
19 e 20/10/2020 

 
Matrícula dos aprovados 

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

 

Ponta Grossa (PR), 14 de setembro de 2020. 

 
 

 
Giovani Marino Fávero 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 
 

 
Gabriela Mazureki Campos Bahniuk 

Coordenadora Geral 

Carlos Emmanuel Ribeiro Lautenschläger 

Coordenador Adjunto 
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