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EDITAL No 002/2022–RESTEC AMBIENTAL 

RESIDÊNCIA TÉCNICA EM ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL – 4a EDIÇÃO – 2022  

RETIFICAÇÃO DO EDITAL No 001/2022–RESTEC AMBIENTAL 
 

 

 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, considerando a Lei Federal no 13.146 de 06 de julho de 2015 e a Lei Estadual no 

20.443 de 17 de dezembro de 2020, TORNA PÚBLICO a retificação do Edital no 001/2022–

RESTEC AMBIENTAL, conforme segue: 

 

 

I- Ficam incluídos os itens 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10 nos seguintes termos: 

 

2.6 Ficam reservadas 5% (cinco por cento) do total de vagas ofertadas neste Edital para pessoas 

com deficiência (PCD). 

 

2.7 Considera-se pessoa com deficiência (PCD), para a finalidade de concorrência para as vagas 

reservadas, aquela que assim se autodeclare e se enquadre nos termos da Lei Federal no 

13.146/2015. 

 

2.8 Os candidatos às vagas reservadas deverão, no ato da inscrição, manifestar a intenção de 

concorrer às vagas que lhes são reservadas e apresentar documentação comprobatória na 

chamada para matrícula, para fins de homologação. 

 

2.9 As vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD) que não forem preenchidas por falta 

de candidatos inscritos, por ausência de candidatos inscritos no dia da prova, por desistência ou 

falta de documentação na matrícula, seja em primeira chamada ou em lista de espera, serão 

transferidas para as vagas de concorrência geral nos respectivos polo, município e área. 

 

2.10 Os candidatos que optarem em concorrer pelas vagas reservadas para pessoas com 

deficiência concorrerão, exclusivamente, às vagas reservadas para essa categoria. 

 

II- Fica alterado o Anexo 1 do Edital no 001/2022-RESTEC AMBIENTAL, conforme o Anexo do 

presente Edital. 

 

Ponta Grossa (PR), 26 de março de 2022. 

 

 

 

Marcos Rogério Szeliga 

Coordenador Pedagógico
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ANEXO DO EDITAL No 002/2022–RESTEC AMBIENTAL 

 

 
                          * Vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD). 
                        ** Uma vaga para Ponta Grossa: Engenheiro Químico ou Químico. 

 


