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EDITAL PROPESP Nº   025/2020 

RESIDÊNCIA TÉCNICA EM ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL – 2a EDIÇÃO – 2019 

CONVOCAÇÃO – 6ª 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 15.8 do Edital PROPESP no 06/2019, TORNA PÚBLICO a convocação em 6ª Cha-

mada dos classificados em lista de espera conforme Edital PROPESP no 17/2019, con-

forme segue: 

 

1. DOS CONVOCADOS 

A listagem dos aprovados em quinta chamada consta no Anexo 1 por 

área/polo/município dentro do número de vagas que não foram preenchidas quando da 

homologação dos matriculados em quinta chamada ou por vacância. 

 

2. DA MATRÍCULA DOS APROVADOS 

Para a realização da matrícula dos aprovados em quinta chamada mencionados no item 

1, deve-se cumprir o que segue abaixo. 

2.1 Documentos a serem apresentados: 

a) Cópia autenticada de diploma de curso superior no curso indicado na inscrição ou 

cópia autenticada de Certificado de Conclusão de curso superior no curso indicado na 

inscrição (o qual deverá ser substituído posteriormente pelo respectivo diploma); 

b) Cópia autenticada do histórico escolar de graduação; 

c) Cópia autenticada da Cédula de Identidade ou documento equivalente com fotogra-

fia, Título de Eleitor, Certificado de Reservista (masc), CPF e comprovante de votação 

na última eleição ou quitação das obrigações eleitorais, que pode ser obtida na página 

do TSE, no endereço eletrônico www.tse.gov.br; 

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

cédula de identidade – obter o modelo de Termo de compromisso no link: 

https://cps.uepg.br/inicio/index.php/externos/restec-engenharia-ambiental-

2019#termo-de-compromisso 

e) Fotografia recente 3x4 cm. 

Observações: 

- A falta de entrega de qualquer um dos documentos indicados acima implica no repo-

sicionamento do candidato para o último lugar da lista de espera. 

- Na data da publicação deste edital o candidato não poderá ter se graduado a mais de 

3 (três) anos, sendo considerada a data da colação de grau constante no diploma.  

2.2 Entrega de documentos: 

Efetuar o envio dos documentos via correio até a data limite de 28/08/2020 (data de 

postagem da correspondência) para o seguinte endereço: 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

Departamento de Engenharia Civil 

Residência Técnica em Engenharia e Gestão Ambiental 

Av. Carlos Cavalcanti, 4748. 

84030-900 – Ponta Grossa – PR.  
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Observações: 

a) A modalidade de remessa deverá ser SEDEX com código de rastreamento e posta-

gem até no máximo 28/08/2020. 

b) Para segurança do candidato, este deverá enviar para o e-mail restecambien-

tal.2@uepg.br o seu nome completo e o código de rastreamento da remessa SEDEX 

correspondente ao envio de seus documentos – no campo assunto usar seu nome se-

guido da palavra “SEDEX”, por este meio o candidato receberá confirmação de entrega 

de documentos via resposta de e-mail. 

c) Remessas enviadas após 28/08/2020 serão desconsideradas. 

d) Após a homologação de matrículas será publicado edital específico de convocação 

dos residentes para seus respectivos postos de trabalho nos órgãos estaduais. 

 

 

Ponta Grossa (PR), 20 de agosto de 2020. 

 

 

Marcos Rogério Szeliga 

Coordenador Pedagógico 
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ANEXO 1 

RESULTADO – CANDIDATOS CONVOCADOS PARA APRESENTAÇÃO DE 

DOCUMENTOS PARA A SEXTA CHAMADA EM LISTA DE ESPERA. 

 

Área/Polo/Município: Engenheiro de Pesca/UNIOESTE/TOLEDO 

Candidata: NILMARA RODRIGUES MACHADO 

Candidata: DENNY DOROTHEIA JABS 

 
Área/Polo/Município: Geólogo ou Engenheiro de Minas ou Engenheiro 

de Energia/ESCOLA DE GOVERNO/CURITIBA 

Candidata: PAMELA CARON DE SOUZA 
 
Área/Polo/Município: Engenheiro Florestal/ESCOLA DE GOVER-

NO/CURITIBA 

Candidato: JOAB DE MENDONÇA DA SILVA 
 

 

 


