EDITAL Nº 36/2017 – DIREÇÃO GERAL/IFPR
SORTEIO PÚBLICO - CAMPUS LONDRINA

1. Considerando a oferta de vagas remanescentes do EDITAL No 28/2017 PROCESSO

SELETIVO

SIMPLIFICADO

PARA

INGRESSO

EM

CURSO

DE

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA EM CAPACITAÇÃO EM ODONTOLOGIA
HOSPITALAR PARA O TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, DO CAMPUS LONDRINA, ficam
convocados os interessados a participarem de sessão, na qual ocorrerá sorteio
público, no dia 08 de janeiro de 2018, no seguinte endereço e horário:
CAMPUS Londrina – situado na Rua João XXIII, 600, Jardim Dom Bosco,
Londrina/PR - Telefone: (43) 3878-6100, às 19:00.
2. Os interessados em ocupar vaga remanescente deverão comparecer à sessão
citada no item 1. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha se inscrito no Processo
Seletivo IFPR 2017, poderá concorrer a uma vaga por meio do Sorteio Público, desde
que respeitadas as exigências legais.
2.1. Na chegada ao campus, cada candidato, portando seu RG, preencherá uma ficha
de inscrição numerada. Essa ficha será conferida por um servidor do IFPR e inserida
em uma urna pelo próprio candidato.
2.2. É obrigatória a apresentação de um documento de identificação para o ingresso
na sala de Sorteio Público.
2.3. A partir das 19:00h não será mais permitido o ingresso na sala do Sorteio Público.
Solicita-se o comparecimento no local com, no mínimo, 15 (quinze) minutos de
antecedência.
2.4 Durante o sorteio, serão convidadas 2 (duas) pessoas, devidamente identificadas,
para participar e conferir os procedimentos do sorteio.
2.5. No momento do sorteio, serão retiradas da urna tantas fichas quantas foram as
vagas remanescentes informadas na tabela a seguir. Essas fichas serão carimbadas e
rubricadas pelo servidor responsável.
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CURSO

OFERTA

Nº DE

PERÍODO

VAGAS
Capacitação em
Odontologia Hospitalar para
o Técnico em Saúde Bucal

Formação

08

Inicial e
Continuada

Noturno: As aulas nas terçasfeiras

e

quintas-feiras

das

19:00h às 22:00h.
Matutino:

O

estágio

de

segunda-feira a sexta feira das
8:00h às 12:00h.

2.6. O Sorteio Público será organizado por Comissão designada pela Direção Geral do
Campus, composta por no mínimo três (03) servidores, podendo ser acompanhada
pelos candidatos e demais interessados, em sessão pública.
2.7. Cada candidato será representado no Sorteio Público pelo seu nome e pelo
número de sua inscrição.
2.8. Preenchida todas as vagas remanescentes, haverá o sorteio da Lista de Espera,
única e geral, da qual constarão todos os candidatos inscritos e que não tenham sido
contemplados.
2.9. No transcurso do Sorteio Público será lavrada uma ata, da qual constará a relação
nominal dos candidatos contemplados das vagas remanescentes e a Lista de Espera,
de acordo a ordem dos sorteados. a classificação.
2.10. Após sua leitura e aprovação pela Comissão, a ata será assinada por, pelo menos
02 (dois) membros da comissão presentes, 02 (duas) testemunhas e facultativamente
pelos demais presentes.

3. Os candidatos contemplados das vagas remanescentes deverão realizar a matrícula
na Secretaria Acadêmica do Campus Londrina, no dia 09 de janeiro de 2018 das
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8h30 às 19h, portando toda a documentação necessária ao registro acadêmico:
a) Uma fotocópia autenticada ou cópia simples mediante apresentação do original,
a ser atestada por servidor público do campus, da Cédula de Identidade (RG) do
candidato ou Registro Nacional de Estrangeiro do candidato, dentro da validade;
b) Uma fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou de Casamento, ou
cópia simples mediante apresentação do original, a ser atestada por servidor
público do Campus;
c)

Uma fotocópia simples de documento oficial que contenha o número do CPF ou
comprovante de situação cadastral do CPF (obtido na página virtual
www.receita.fazenda.gov.br);

d) Uma via impressa da Certidão de Quitação Eleitoral, (obtida em qualquer Cartório
Eleitoral e também pela Internet: www.tse.jus.br);
e) Uma fotocópia autenticada do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar
(candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos e menores de 45 anos, exceto
indígenas), ou cópia simples mediante apresentação do original, a ser atestada
por servidor público do Campus;
f)

Uma fotocópia autenticada do Histórico Escolar do Curso Técnico em Saúde
Bucal ou equivalente, ou cópia simples mediante apresentação do original, a ser
atestada por servidor público do Campus;

g) Uma fotocópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente
(Certificado de conclusão do Ensino Médio), ou cópia simples mediante
apresentação do original, a ser atestada por servidor público do Campus;
h) Comprovante de residência (água, luz ou telefone);
i)

Foto 3x4 recente.

O candidato convocado poderá apresentar comprovante de nível de escolaridade
superior ao exigido no Edital.

Londrina, 26 de dezembro de 2017.

SÉRGIO ASSIS DE ALMEIDA
Diretor Geral Substituto
Campus Londrina
*ORIGINAL ENCONTRA-SE ASSINADO
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