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RETIFICAÇÃO Nº 02/2016 -  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, por motivos de ordem operacional e visando 

unicamente garantir a realização e aplicação das provas da 2ª fase do Processo Seletivo 2016/2017 de forma 

harmônica e eficaz, RESOLVE retificar as datas de realização desta etapa, com base no item nº 7.3 do Edital 

nº 24/2016: 

 

Do Comprovante de Ensalamento 

 

Onde se lê: 

 

5.3 Para a segunda fase, o comprovante de ensalamento estará disponível na Internet (www.nc.ufpr.br) 
a partir de 23/11/2016. 

 
Leia-se:  
 
5.3 Para a segunda fase, o comprovante de ensalamento estará disponível na Internet (www.nc.ufpr.br) 

a partir de 22/11/2016. 
 
Das Provas da 2ª Fase 
 
Os candidatos inscritos aos Curso onde há a realização de provas específicas, com exceção dos inscritos ao 

Curso de Música, terão alteração quanto ao segundo dia de provas, conforme abaixo: 

 
 Onde se lê: 
 
6.2.4 As provas específicas de Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Sociologia, e 

Filosofia terão o valor total de 40 pontos e constarão de 10 questões discursivas, valendo 4 (quatro) 
pontos cada uma. 

 
6.2.5 As provas mencionadas no subitem anterior serão realizadas no dia 28 de novembro de 2016, a partir 

das 14h00min. A abertura das portas de acesso aos locais de prova será às 12h45min e o fechamento 
será às 13h30min. 

 
Leia-se: 
 
6.2.4 As provas específicas de Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Sociologia, e 

Filosofia terão o valor total de 40 pontos e constarão de 10 questões discursivas, valendo 4 (quatro) 
pontos cada uma. 

 
6.2.5 As provas mencionadas no subitem anterior, bem como a Prova de Habilidade Específica para os 

cursos de Arquitetura e Urbanisno e para o Curso de Design, serão realizadas no dia 26 de novembro 
de 2016, a partir das 14h00min. A abertura das portas de acesso aos locais de prova será às 12h45min 
e o fechamento será às 13h30min. 

 
A Prova de Produção e Compreensão de Textos, comum para todos os candidatos, não sofrerá alteração 

permanecendo sua realização no dia 27/11/2016. 

 

 
Dos candidatos ao Curso de Música 
 
A data das Provas Específicas para os candidatos inscritos ao Curso de Música não sofrerá alteração. 
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Dos candidatos com Impedimento Religioso 
 
Para os candidatos que declararam impedimento religioso no ato da inscrição no Processo Seletivo 2016/2017, 
a prova específica a ser realizada no dia 26/11/2016 (sábado) terá horário diferenciado, garantindo assim o 
direito Constitucional de livre culto. Estes candidatos deverão apresentar-se no local designado para 
realização das provas no mesmo horário que os demais candidatos, onde permanecerão isolados até às 20 
horas, quando poderão então, iniciar a resolução da prova. (Alterado pela Retificação nº 05/2016 publicada 
em 22/11/2016) 
 
Todas as informações quanto a datas, horários e locais para realização das provas serão disponibilizadas no 
Comprovante de Ensalamento.  
 
 

Curitiba, 21 de novembro de 2016. 
 

  
Prof.ª Dra. Maria Amélia Sabbag Zainko 

Pró-Reitora de Graduação e Ensino Profissionalizante 
 
 

Prof. Dr. Zaki Akel Sobrinho 
Reitor da UFPR 

 


