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O Reitor do INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ – IFPR, no uso da competência 

que lhe confere o Decreto de 13 de junho de 2011, da Presidência da República, 

publicado no Diário Oficial da União do dia 14/06/2011, torna pública a Retificação 
nº 03 do Edital nº 008/2014, publicado em 22/09/2014, conforme disposições abaixo: 

 

1. XIII - DOS RECURSOS: 

 

Onde se lê:  

13.2. Para recorrer o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico da Cetro 

Concursos (www.cetroconcursos.org.br) e seguir as instruções ali contidas. Os 

recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a 

partir da: 

 

13.2.4. Divulgação do Resultado Provisório da Prova de Títulos; 

 

13.3. Para recorrer do resultado da prova de desempenho didático, o candidato 

deverá interpor o recurso pessoalmente, junto à Comissão Julgadora, até uma hora 

antes do início da etapa seguinte do concurso público, protocolado no respectivo 

câmpus. A Comissão Julgadora receberá e analisará o pedido e emitirá parecer 

conclusivo antes do início da etapa seguinte. 

 

Leia-se:  

13.2. Para recorrer o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico da Cetro 

Concursos (www.cetroconcursos.org.br) e seguir as instruções ali contidas. Os 

recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, com 

exceção da Prova de Títulos que deverá ser conforme item 13.2.4. 

 

 

 



 

 

13.2.4. Para recorrer do Resultado da Prova de Título, o candidato deverá interpor o 

recurso pessoalmente, junto à Comissão Julgadora do câmpus em até 01 (uma) 

hora contado a partir da divulgação do Resultado Provisório da Prova de Títulos. 

 

13.3. Para recorrer do resultado da prova de desempenho didático, o candidato 

deverá interpor o recurso pessoalmente, junto à Comissão Julgadora, até 02 (duas) 

horas após a divulgação do resultado provisório desta fase, protocolado no 

respectivo câmpus. 

 

2. ANEXO V - CRONOGRAMA: 

 

Excluir os itens: 

DATAS EVENTOS 

29/12/2014 

Divulgação, no site da CETRO, do Resultado Provisório da 
Avaliação de Títulos e Resultado Final da Prova de 
Desempenho Didático. 

30 e 31/12/2014 
Prazo Recursal referente ao Resultado Provisório da Avaliação 
de Títulos. 

 

 
 
 

IRINEU MARIO COLOMBO 
Reitor 


