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EDITAL No 014/2022–RESTEC AMBIENTAL 

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

 

3a CHAMADA – CONVOCAÇÃO 

 

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

regimentais, considerando o Edital no 008/2022-RESTEC AMBIENTAL, TORNA PÚBLICO a 

CONVOCAÇÃO EM 3a CHAMADA, conforme segue: 

 

1. DOS CONVOCADOS  

A listagem dos aprovados em 3a Chamada consta no Anexo 1 por área/polo/município dentro 

do número de vagas que não foram preenchidas quando da homologação dos matriculados em 

2a Chamada. 

2. DA MATRÍCULA DOS CONVOCADOS 

Para a realização da matrícula dos aprovados em 3a Chamada mencionados no Anexo 1, deve-

se cumprir o que segue abaixo. 

2.1 Cadastro on-line: 

Os candidatos convocados em 3a chamada deverão efetuar cadastro na página internet da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – UEPG – Pós-Graduação Lato Sensu, no link: 

https://sistemas.uepg.br/producao/pro-reitorias/propesp/posgraduacao/latosensu/index.php?page=matricula 

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

digitalizar o documento. 

2.2 Documentos a serem apresentados: 

a) Cópia digitalizada, preferencialmente em PDF, do Diploma de Curso Superior ou cópia 

digitalizada de Certificado de Conclusão de Curso Superior no curso indicado na inscrição.             

O Certificado de Conclusão de Curso Superior deverá ser substituído posteriormente pelo 

respectivo Diploma; 

b) Cópia digitalizada, preferencialmente em PDF, do histórico escolar de graduação; 

c) Cópias digitalizadas, preferencialmente em PDF, da Cédula de Identidade (ou documento 

equivalente com fotografia), 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 eleitorais, que pode ser obtida na página do TSE, no endereço eletrônico:  

www.tse.gov.br 

d) Termo de Compromisso digitalizado, preferencialmente em PDF, preenchido e assinado com 

assinatura idêntica à constante na cédula de identidade (ou no documento equivalente com 

fotografia enviado). O modelo de Termo de Compromisso pode ser obtido no link: 

https://cps.uepg.br/inicio/index.php/externos/outros-concursos?id=245#documentos-importantes 

e) Cópia digitalizada, preferencialmente em PDF, da Ficha Cadastral impressa, preenchida e 

assinada. A ficha será gerada por meio do site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 

UEPG, conforme apresentado no item 2.1 deste Edital; 

f) Fotografia pessoal digitalizada, recente, na proporção 3x4. 

2.3 Envio de documentos: 

Efetuar o envio dos documentos por protocolo SEI: 

Envio dos documentos digitalizados no período de 13 a 14 de junho de 2022, via Protocolo 

Digital SEI, por meio do link: https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital. Ao acessar o link, 

clicar em “Especialização em Engenharia e Gestão Ambiental – 4a Edição -2022-2024 – UEPG – 

Envio de documentação”. O envio e aceitação dos documentos devem seguir todas as regras 

descritas neste Edital e no Edital no 01/2022-RESTEC AMBIENTAL. 
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2.4 Observações: 

a) Caso a documentação enviada esteja ilegível, ou qualquer um dos documentos solicitados 

não seja encaminhado, ou não sejam compatíveis com os requisitos da vaga de inscrição, o 

candidato terá sua matrícula indeferida e passará a constar na última classificação da lista de 

espera; 

b) Caso a formação e/ou o tempo de formação não sejam compatíveis com os requisitos definidos 

no Edital no 01/2022-RESTEC AMBIENTAL, o candidato terá sua matrícula indeferida e será 

desclassificado; 

c) As documentações enviadas após 14 de junho de 2022 serão desconsideradas e o candidato 

terá sua matrícula indeferida e passará a constar na última classificação da lista de espera; 

d) A confirmação das inscrições e efetivação da matrícula será divulgada após análise dos 

documentos e publicada em edital específico de homologação com a indicação dos respectivos 

postos de residência nos órgãos estaduais; 

e) Caso o candidato envie, no ato da matrícula, Certificado de Conclusão de Curso Superior, a 

substituição pelo respectivo Diploma deverá ser realizada enviando e-mail para 

restecambiental.2@uepg.br até um ano após a data da matrícula. 

 

Ponta Grossa (PR), 08 de junho de 2022. 

 

 

Marcos Rogério Szeliga 

Coordenador Pedagógico 
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ANEXO 1 

    

Convocados em 3a chamada por área/polo/município dentro do número de 
vagas que não foram preenchidas quando da homologação dos matriculados 

em 2a chamada. 
 
 

    
 

     

Advogado/ESCOLA DE GOVERNO/CURITIBA   
 

Inscrição Nome Pontos Classificação  

00060 ANDREA DE MEDEIROS FREIRE TOMAZI 29,44 0009  

    
 

Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Agrícola/ESCOLA DE GOVERNO/CURITIBA  

Inscrição Nome Pontos Classificação  

00300 LUIS HENRIQUE SILVERIO ROCHA 36,11 0014  

00183 THAYLA ROCHA AGUIRRE 35,00 0015  

    
 

Engenheiro Civil/ESCOLA DE GOVERNO/CURITIBA   
 

Inscrição Nome Pontos Classificação  

00307 PEDRO HENRIQUE RUVA 44,44 0014  

    
 

Engenheiro Florestal/ESCOLA DE GOVERNO/CURITIBA   
 

Inscrição Nome Pontos Classificação  

00163 PIETRO ANTONIO DEMOLINER 53,61 0012  

    

    

TOTAL DE CANDIDATOS CONVOCADOS EM 3ª CHAMADA: 05  
 

 

 


