
 
 

 
 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

EDITAL PROPESP No 104/2020 

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  

 
CONVOCAÇÃO 3ª CHAMADA 

 

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 15.5 do EDITAL PROPESP N° 021/2020 - RETIFICADO, TORNA PÚBLICO a convo-
cação em 3a Chamada dos classificados em lista de espera conforme Edital PROPESP 
no 94/2020, conforme segue: 

 
1. DOS CONVOCADOS 

A listagem dos aprovados em terceira chamada consta no Anexo 1 por 
área/polo/município dentro do número de vagas que não foram preenchidas quando da 
homologação dos matriculados em segunda chamada e devido a desistência de residen-

tes matriculados em chamadas anteriores. 
 

2. DA MATRÍCULA DOS APROVADOS EM TERCEIRA CHAMADA 
1) Cadastro online: 

Os candidatos convocados em terceira chamada deverão efetuar cadastro na página in-

ternet da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – UEPG – Pós-Graduação Lato Sen-

su. Link: 

https://sistemas.uepg.br/producao/pro-

reitorias/propesp/posgraduacao/latosensu/index.php?page=matricula 

 

Após a efetivação do cadastro, imprimir e assinar a ficha cadastral gerada pelo sistema. 

 

2) Documentos a serem apresentados: 

a) Cópia digitalizada do Diploma de Curso Superior ou cópia digitalizada de Certificado 

de Conclusão de Curso Superior no curso indicado na inscrição. O Certificado de Conclu-

são de Curso Superior deverá ser substituído posteriormente pelo respectivo Diploma; 

b) Cópia digitalizada do histórico escolar de graduação; 

c) Cópias digitalizadas da Cédula de Identidade (ou documento equivalente com fotogra-

fia), do Título de Eleitor, do Certificado de Reservista (ingressantes do sexo masculino), 

do CPF e do comprovante de votação na última eleição ou quitação das obrigações elei-

torais, que pode ser obtida na página do TSE, no endereço eletrônico www.tse.gov.br; 

d) Termo de compromisso, preenchido e assinado com assinatura idêntica à constante 

na cédula de identidade (ou no documento equivalente com fotografia enviado). O mo-

delo de Termo de compromisso pode ser obtido no link: 

https://cps.uepg.br/inicio/index.php/externos/restec-obras-publicas; 

e) Cópia digitalizada da Ficha cadastral impressa, preenchida e assinada. A ficha será 

gerada através do site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – UEPG, conforme 

apresentado no item 1 – Cadastro online. 

f) Fotografia recente na proporção 3x4 cm. 

 

3) Envio de documentos: 

Efetuar a entrega dos documentos conforme orientado a seguir: 

https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/propesp/posgraduacao/latosensu/index.php?page=matricula
https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/propesp/posgraduacao/latosensu/index.php?page=matricula
http://www.tse.gov.br/
https://cps.uepg.br/inicio/index.php/externos/restec-obras-publicas
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Via SEI: 

Envio dos documentos digitalizados no período de 19  a 23 de novembro de 2020  via 

Protocolo Digital do SEI através do link: https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital. Ao 

acessar o link, clicar em “Especialização em Projetos e Obras Públicas do Programa de 

Residência Técnica 2020-2022 - Envio de documentação”.  O envio e aceitação dos do-

cumentos deve seguir todas as regras descritas neste Edital e do Edital PROPESP 

021/2020 - RETIFICADO. 

Observação: Caso a documentação enviada esteja ilegível, ou qualquer um dos 

documentos solicitados não seja encaminhado, o candidato será desclassifica-

do. 

 

Observações: 

a) As documentações enviadas após 23 de novembro de 2020 serão desconsideradas 

e o candidato será desclassificado; 

b) A confirmação das inscrições e efetivação da matrícula dos convocados em terceira 

chamada será divulgada após análise dos documentos e publicada em edital específico 

de homologação; 

c) Após a homologação de matrículas será publicado edital específico de convocação dos 

residentes para seus respectivos postos de trabalho nos órgãos estaduais; 

d) Eventuais chamadas subsequentes seguirão as mesmas orientações do boletim infor-

mativo nº 01/2020, com alteração apenas nas datas de matrícula, a ser informada no 

link: https://cps.uepg.br/inicio/index.php/externos/restec-obras-publicas. 

e) Caso o acadêmico envie, no ato da matrícula, Certificado de Conclusão de Curso Su-

perior, a substituição pelo Diploma deverá ser realizada enviando e-mail para reste-

cpop@uepg.br até um ano após a data da matrícula. 

 

 

 

 
Ponta Grossa (PR), 17 de novembro de 2020. 

 

Giovani Marino Fávero  

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

Gabriela Mazureki Campos Bahniuk           Carlos Emmanuel Ribeiro Lautenschläger 

Coordenadora Geral                           Coordenador Adjunto 

 

 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital
https://cps.uepg.br/inicio/index.php/externos/restec-obras-publicas
mailto:restecpop@uepg.br
mailto:restecpop@uepg.br


 
 

 
 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 

  

ANEXO 1 

ENGENHARIA CIVIL (EDIFICAÇÕES)/ESCOLA DE GESTÃO/CURITIBA 

Inscrição Nome Classificação 

00215 MARIA PAULA GUILLEN CAVARSAN 0010 

 

 
ENGENHARIA CIVIL (INFRAESTRUTURA)/ESCOLA DE GESTÃO/CURITIBA 

Inscrição Nome Classificação 

00344 LETICIA SANTUCCI DA SILVA REIS 0030 

 
 

ENGENHARIA CIVIL (INFRAESTRUTURA)/UNIOESTE/FRANCISCO BELTRÃO 

Inscrição Nome Classificação 

00052 CARLA ADRIANA DIBA 0003 

 

ENGENHARIA CIVIL (INFRAESTRUTURA)/UEPG/SÃO MATEUS DO SUL 

Inscrição Nome Classificação 

00389 VINICIUS LUIS DAROS 0003 

 

 


