COMUNICADO
3ª Chamada Complementar
Processo Seletivo IFPR 2016 – Edital nº 20/2015
Convocação de candidatos em lista de espera para ocupação de vagas remanescentes – via Chamada
Oral
CAMPUS PARANAVAÍ

1. Ficam convocados os candidatos em lista de espera a participarem de uma sessão, no campus em que concorrem à vaga, no dia 24 de fevereiro de 2016, no seguinte endereço e horário:
CAMPUS PARANAVAÍ, sala 08 bloco 02, sito: Rua José Felipe Tequinha, n. 1400, Jardim das Nações,
Paranavaí-PR - Telefone: (44) 3482-0110, chamada oral ás 16:00 hr do dia 24 de fevereiro de 2016.
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 72
do Edital nº 20/2015, disponível na página virtual do Naps/IFPR (http://naps.ifpr.edu.br/) e na página virtual
DEEPS, uma vez que o registro acadêmico dos candidatos ocorrerá após o término da chamada oral.

6. Os cursos com vagas remanescentes, bem como o número de vagas, encontram-se na tabela a seguir:
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Curso: Análise de Desenvolvimento de Sistemas - Oferta: Tecnologia - Período: Noite
Número de Vagas: 03

Curitiba, 22 de fevereiro de 2016.
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