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COMUNICADO – 3ª CHAMADA COMPLEMENTAR 

PROCESSO SELETIVO IFPR 2015 

EDITAL Nº 05/2014 

 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM LISTA DE ESPERA PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS 
REMANESCENTES – VIA CHAMADA ORAL 

 

CÂMPUS UNIÃO DA VITÓRIA 
 

 

1. Ficam convocados os candidatos em lista de espera a participarem de uma sessão, no câmpus em que 

concorrem à vaga, no dia 09 de março de 2015, no seguinte endereço e horário: 

 
CÂMPUS União da Vitória – Sala 118 (Centro Universitário de União da Vitória - Uniuv), situado 
na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856 - União da Vitória - PR, Telefone: (41) 9246-4700, 
às 14 horas, do dia 9 de março de 2015.  
 

2. Os candidatos interessados em ocupar vaga remanescente deverão comparecer à sessão citada no 

item 1 deste Comunicado.  

 

2.1. Os candidatos menores de 18 (dezoito) anos deverão estar acompanhados de seu pai e/ou mãe, 

sem a necessidade de procuração, ou de seus responsáveis, sendo que estes precisam de 

procuração simples, sem a necessidade de firma reconhecida em cartório, para efetivar o registro 

acadêmico dos menores sob sua responsabilidade. Os pais ou responsáveis deverão portar RG. 

 

3. Não será permitida a entrada de candidatos ou de seus representantes após o início da sessão citada no 

item 1 deste Comunicado. Solicita-se o comparecimento no local com, no mínimo, 15 (quinze) minutos 
de antecedência. 

 

4. Durante a sessão, será efetuada chamada oral nominal dos candidatos em lista de espera, por ordem 

de classificação no curso, independentemente do sistema de cotas, até que todas as vagas 

remanescentes sejam ocupadas ou que não haja mais candidatos aptos presentes. 

 

 

5. Os candidatos devem portar a documentação necessária ao registro acadêmico no curso – conforme 

artigo 76 do Edital nº. 05/2014, disponível na página virtual do IFPR (www.ifpr.edu.br) e na página 

virtual da FAUEL (www.fauel.org.br/concursos), uma vez que o registro acadêmico dos candidatos 

ocorrerá após o término da chamada oral. 
 

 

6. Os candidatos que não forem chamados durante a sessão continuarão em lista de espera, podendo ser 

convocados para a 4ª Chamada Complementar, caso esta se faça necessária. 

 

7. Os cursos com vagas remanescentes, bem como o número de vagas, encontram-se na tabela a seguir: 
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Curso: Técnico em Informática - Oferta: Integrado – Período: Manhã e Tarde 
Número de Vagas: 01 

 

 

INSC NOME 

12641 LÉO EDUARDO DE OLIVEIRA MEYER 

 

 

 

 

 
                                         União da Vitória, 05 de março de 2015 

 


