
 

Edital 003/2016 - Resultado 

 

Credenciamento de docente colaborador e permanente no Programa de Pós-
Graduação em Agroecossistemas – PPGSIS 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas 

da UTFPR - DV, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público o 

resultado do Edital 003/2016 – PPGSIS - Credenciamento de docente colaborador e 

permanente no Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas. 

 

Candidatos Classificados em ordem alfabética: 

Docente Colaborador (duas vagas): 

1. Dinéia Tessaro; 

2. Lucas da Silva Domingues. 

Docente Permanente (duas vagas): 

Nenhum candidato inscrito. 

 

Recursos fundamentados relacionados ao resultado do processo de 

seleção serão aceitos até às 17h30min do dia 06 de setembro de 2016, e deverão 

ser protocolados diretamente na Secretaria do PPGSIS. 

Havendo solicitação de recurso, o resultado final do processo seletivo 

será publicado até 72 h a partir do prazo final estipulado para os recursos, nos 

quadros de aviso da Secretaria do PPGSIS e no sítio: 

http://www.utfpr.edu.br/doisvizinhos/estrutura-universitaria/diretorias/dirppg/pos-

graduacao/mestrado-em-agroecossistemas  e http://www.ppgsis-utfprdv.com  
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O candidato que, obedecida a ordem de classificação, não efetivar sua 

vinculação ao PPGSIS até sete (07) dias úteis após a data da publicação do 

resultado final do processo seletivo, declina de seu direito auferido com a 

classificação, abrindo de imediato, espaço para novas convocações em chamadas 

subsequentes. A vinculação do candidato classificado será efetivada mediante 

solicitação por escrito ao Colegiado do PPGSIS, respeitando o prazo estabelecido 

neste item.  

Os documentos dos candidatos que não forem selecionados e/ou não 

efetivarem sua vinculação no prazo estabelecido no presente edital, estarão 

disponíveis para devolução, no endereço e horários especificados na seção 4, por 

um período de trinta (30) dias contados a partir da data do resultado final.  

 

 

Dois Vizinhos, 02 de setembro de 2016. 

 

 

 

Pedro Valério Dutra de Moraes 
Coordenador Substituto do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas 

 

 

 

 

 


