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EDITAL PROPESP No 114/2020 

RESIDÊNCIA TÉCNICA EM ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL – 3a EDIÇÃO – 2020 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROPESP No 096/2020 
 

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 096/2020, conforme segue: 
 

ONDE SE LÊ: 

15.1. A matrícula dos aprovados, em primeira chamada, será realizada nos dias 08 e 09 de 

fevereiro de 2020.  

LEIA-SE: 

15.1. A matrícula dos aprovados, em primeira chamada, será realizada nos dias 07 e 08 de 

fevereiro de 2021.  
 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO 4 – EDITAL PROPESP No 096/2020 
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

DATA EVENTO LOCAL 

 
23/10/2020 

 

 
Publicação do edital de abertura 

 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 28/10/2020 
Prazo para interpor recursos referente ao 

contido neste edital. 

 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

29/10/2020 
Edital de retificação, 

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

 
30/10 a 05/11/2020  

 

Período para solicitação de isenção do  
valor da taxa de inscrição 

 

E-mail: isencaorestec@uepg.br 
 

06/11/2020 
Edital divulgando o resultado da solicitação 

de isenção do valor da taxa de inscrição 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 10/11/2020 
Prazo para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 06/11/2020. 

 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

11/11/2020 
Edital divulgando o resultado da solicitação 

de isenção do valor da taxa de inscrição, após 
a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

Das 00h00min do dia 30/10/2020  
até às 23h59min do dia 12/11/2020 

Inscrição exclusivamente 
por meio da Internet. 

www.cps.uepg.br/externos 

Até 13/11/2020 Pagamento do boleto bancário. Toda a rede bancária autorizada. 

16/11/2020 
Edital com o ensalamento, ou seja, a indica- 
ção de locais de realização da prova objetiva. 

www.cps.uepg.br/externos 

22/11/2020 
Abertura dos portões – 08h00min 

Fechamento dos portões – 08h30min 
Início da prova objetiva – 08h45min 

Realização da prova objetiva. 
De acordo com o edital publicado 

no dia 16/11/2020 

22/11/2020 – 17h30min 
Edital divulgando a prova objetiva e o     

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

23 e 24/11/2020 
Período para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 22/11/2020. 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

26/11/2020 
Edital divulgando gabarito, 
após a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

27/11/2020 
Edital divulgando o 

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

Até 01/12/2020 
Prazo para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 27/11/2020. 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

02/12/2020 
Edital divulgando o resultado final dos apro-

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

 
07 e 08/02/2020 

 
Matrícula dos aprovados 

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



 

 
 

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

 

 
LEIA-SE: 

ANEXO 4 – EDITAL PROPESP No 096/2020 
CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

DATA EVENTO LOCAL 

 
23/10/2020 

 

 
Publicação do edital de abertura 

 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 28/10/2020 
Prazo para interpor recursos referente ao 

contido neste edital. 

 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

29/10/2020 
Edital de retificação, 

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

 
30/10 a 05/11/2020  

 

Período para solicitação de isenção do  
valor da taxa de inscrição 

 

E-mail: isencaorestec@uepg.br 
 

06/11/2020 
Edital divulgando o resultado da solicitação 

de isenção do valor da taxa de inscrição 
www.cps.uepg.br/externos 

Até 10/11/2020 
Prazo para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 06/11/2020. 

 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

11/11/2020 
Edital divulgando o resultado da solicitação 

de isenção do valor da taxa de inscrição, após 
a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

Das 00h00min do dia 30/10/2020  
até às 23h59min do dia 23/11/2020 

Inscrição exclusivamente 
por meio da Internet. 

www.cps.uepg.br/externos 

Até 24/11/2020 Pagamento do boleto bancário. Toda a rede bancária autorizada. 

01/12/2020 
Edital com o ensalamento, ou seja, a indica- 
ção de locais de realização da prova objetiva. 

www.cps.uepg.br/externos 

06/12/2020 
Abertura dos portões – 08h00min 

Fechamento dos portões – 08h30min 
Início da prova objetiva – 08h45min 

Realização da prova objetiva. 
De acordo com o edital publicado 

no dia 01/12/2020 

06/12/2020 – 17h30min 
Edital divulgando a prova objetiva e o     

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

07 e 08/12/2020 
Período para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 06/12/2020. 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

10/12/2020 
Edital divulgando gabarito, 
após a análise de recursos. 

www.cps.uepg.br/externos 

11/12/2020 
Edital divulgando o 

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

Até 15/12/2020 
Prazo para interpor recursos referentes ao 

edital publicado no dia 11/12/2020. 

E-mail: recursosrestec@uepg.br 
 

16/12/2020 
Edital divulgando o resultado final dos apro-

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

 
07 e 08/02/2021 

 
Matrícula dos aprovados 

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

 

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

 

 

Ana Cláudia Barana 

Coordenador Pedagógico 


