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EDITAL INTERNO 003/2018 – RESULTADO FINAL 

 O Coordenador do Curso de Administração Pública, na modalidade a distância, do Departamento de 
Administração, da Universidade Estadual de Ponta Grossa-UEPG torna público ao corpo docente desse 
departamento, o Resultado Final das inscrições por meio da manifestação de interesse, para atuar como bolsista 
UAB/CAPES, na função de Coordenador de Tutoria no Curso de Administração Pública, na modalidade a 
distância, executado pelo Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância-NUTEAD e Universidade Aberta 
do Brasil-UAB/UEPG, segundo os critérios expostos no Edital Interno 003/2018 - Manifestação de Interesse. 

1. DOS  CANDIDATOS SELECIONADOS 

1.1.Tendo em vista que nenhum candidato foi selecionado no processo seletivo do edital 003/2018, serão 
cumpridos os itens especificados nas Disposições Gerais – item 9.5, que trata da manifestação de interesse em 
reunião do Departamento de Administração. 

2. DOS CANDIDATOS NÃO SELECIONADOS: 

2.1.ELIZABETH MENDES BELO: Teve a sua inscrição indeferida pelo não cumprimento dos requisitos abaixo: 

a) Não cumpriu o requisito de pertencer ao quadro docente como professora colaboradora ou efetiva dos 
Cursos Presenciais da UEPG; 

b) Não enviou o Curriculum Lattes atualizado até o mês de novembro de 2018. 

3. DOS RECURSOS 

3.1. Os eventuais recursos provenientes do edital interno 003/2018 deverão ser protocolados no Protocolo 
Geral     da UEPG – Campus Uvaranas, Ponta Grossa - Paraná, pessoalmente ou através de procuração simples.  

3.2. O parecer favorável ou não ao candidato será exarado no processo que originou o recurso. É de 
responsabilidade do candidato o acompanhamento do resultado do recurso impetrado.  

3.3. O candidato terá 24 (vinte e quatro) horas, a contar em dias úteis, ou seja, até 17h00min do dia      14 de 
dezembro de 2018 para interpor recurso referente ao resultado final, endereçados a Coordenação do Curso de 
Bacharelado em Administração Pública, na modalidade à distância, em atenção a Professor Dr. Luiz Fernando 
Lara. 

3.4. O edital do Resultado Final após recursos impetrados será disponibilizado quando a análise e parecer forem 
definidos pela Coordenação do Curso, no endereço eletrônico ead.uepg.br 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. É responsabilidade do candidato o acompanhamento das informações e demais editais disponibilizados no 
site ead.uepg.br referente à seleção prevista no Edital Interno 003/2018. 

4.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

Ponta Grossa, 13 de dezembro de 2018. 

Prof. Dr. Luiz Fernando Lara 

Coordenador do Curso de Administração Pública 


