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  RETIFICAÇÃO Nº 01/2017 - Edital nº 24/2016 – NC/PROGRAD 
  

A Universidade Federal do Paraná, por seu Núcleo de Concursos – NC/UFPR instituído em caráter 

permanente pela Portaria n.º 95–UFPR de 12/06/2002, torna pública a retificação a seguir: 

 

Onde se lê: 

 
9.  CLASSIFICAÇÃO 
 
(...) 
 
 9.2  A nota do candidato nas provas do Processo Seletivo será obtida mediante a soma dos pontos 

auferidos em cada prova, dividindo-se esse valor pelo valor máximo de pontos possíveis nas provas 
previstas para o seu curso e multiplicando-se o resultado por mil, desprezando-se as casas decimais. 

  
9.3 No caso do Processo Seletivo Estendido (PSE), o desempenho do candidato será obtido pela média 

ponderada da nota final do PSE. A nota final do PSE será calculada somando-se os pontos obtidos na 
primeira fase (máximo de 80 pontos), na segunda fase (máximo de 60 pontos) e na terceira fase 
(máximo de 200 pontos), dividindo-se esse valor por 340 e multiplicando-se o resultado por mil, 
desprezando-se as casas decimais. 

 
Leia-se: 
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Curitiba, 06 de janeiro de 2017. 
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