
SELEÇÃO MESTRADO 2019
EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 3

CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA

Em cumprimento ao  EDITAL Nº 04/2018 – PROCESSO SELETIVO PARA O PRO-
GRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA – MESTRADO E DOUTORADO
(ingresso para o 1º semestre de 2019), o Programa de Pós-graduação em Sociologia
vem através deste, convocar as candidatas e candidatos que tiveram aprovação na 1ª
fase – análise de projeto (relacionados no edital de divulgação n.º 2), para realizar a 2ª
fase do processo seletivo para o curso de mestrado em Sociologia (prova escrita). Se-
gue abaixo o local e o horário da realização da mesma: 

Dia: 05 de novembro de 2018 
Local: Anfiteatro 1000, Ed. D. Pedro I, 10º andar, Reitoria/UFPR
Rua General Carneiro, 460, Centro – Curitiba.
Horário: 14h00 (horário de Brasília)

Orientações: 
- Não serão permitidas consultas durante o horário da prova.
-  Conforme  art.  13º  -  §4,  do  Edital  supracitado,  nesta  ocasião,  as  candidatas  e
candidatos devem entregar para a comissão do processo seletivo a documentação
comprobatória do currículo impressa, referente a produção dos últimos 5 (cinco) anos,
documentos com os quais será feita a pontuação da última fase – análise do currículo. 

Transcrição do edital abaixo:
[...]
§  4º  Os/as  candidatos/candidatas  aprovados/aprovadas  para  a  prova  escrita  deverão
apresentar em envelope com sumário externo descritivo todos os documentos comprobatórios,
colocados no seu interior: Cópia atualizada do currículo lattes que deverá ser apresentada na
forma impressa para a etapa subsequente do processo, conforme previsto no edital.  Serão
exigidos  os  seguintes  documentos  impressos:  a)  O  currículo  lattes).  b)  A  comprovação
impressa de todos os pontos inseridos no lattes referentes aos últimos 5 (cinco anos) relativos
aos itens que pontuam, conforme descritos na letra “e” do Art. 6º desse edital. [...]
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