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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, torna pública a RETIFICAÇÃO a seguir, do prazo de 

divulgação do resultado da avaliação das questões discursivas (2ª fase), bem como período de recurso à este 

resultado relativo ao Processo Seletivo 2016/2017. 

 
Onde se lê: 
 
8.3 Dos Recursos da Segunda Fase 
 
(...) 
 
8.3.1 A partir das 00h00min do dia 19/12 até as 23h59min do dia 20/12/2016, o NC/UFPR disponibilizará 

vistas das questões discursivas e das provas específicas com as respectivas correções, por intermédio 
do endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). 

 
(...) 
 
8.3.2.1 Os questionamentos devem estar fundamentados exclusivamente com base no Conteúdo 

Programático e Bibliografia estabelecidos para o Processo Seletivo por meio do Guia do Candidato, e 
apresentados em formulário específico, no período compreendido entre as 00h00min do dia 19 até 
as 23h59min do dia 20/12/2016, no endereço eletrônico www.nc.ufpr.br. 

 
(...) 
 
 
Leia-se: 
 
8.3 Dos Recursos da Segunda Fase 
 
(...) 
 
8.3.1 A partir das 00h00min do dia 25/12 até as 23h59min do dia 26/12/2016, o NC/UFPR disponibilizará 

vistas das questões discursivas e das provas específicas com as respectivas correções, por intermédio 
do endereço eletrônico do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br). 

 
(...) 
 
8.3.2.1 Os questionamentos devem estar fundamentados exclusivamente com base no Conteúdo 

Programático e Bibliografia estabelecidos para o Processo Seletivo por meio do Guia do Candidato, e 
apresentados em formulário específico, no período compreendido entre as 00h00min do dia 25 até 
as 23h59min do dia 26/12/2016, no endereço eletrônico www.nc.ufpr.br. 

 
 
(...) 
 

Curitiba, 17 de dezembro de 2016. 
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