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Ato da Diretoria Executiva 89/2017 

Ref.: Processo Seletivo 07/2017 – Técnico para o Peiex Ponta Grossa 

 

  

PS 07/2017: ERRATA  
 

 

A Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná (FA), agência vinculada à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI-PR), tendo em vista o Convênio de Cooperação 
Técnica e Financeira 21-08/2016, celebrado com a Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil), vinculada ao 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), torna público a alteração de calendário do PS 07/2017. 

 

I. ONDE SE LÊ: 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.2 Segunda Etapa - Prova: os candidatos que se classificarem na etapa anterior (apresentação dos documentos exigidos) 
serão submetidos à prova objetiva de conhecimentos gerais, matemática, língua portuguesa e lógica, a ser realizada no dia 
13/11/2017 (das 9h00 às 12h00) na Sede da FA, situada no endereço citado no item 6.1.  

6.3 Terceira Etapa - Entrevista: os candidatos que se classificarem na etapa anterior serão convocados para entrevistas, que 
acontecerão dia 14/11/2017, no mesmo local da etapa anterior, em horário a ser definido posteriormente e publicados no site 
da FA. 

 

7. DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no site da Fundação Araucária, no dia 14/11/2017. 

 

8. DO RECURSO 

A interposição de recurso quanto ao resultado terá como data limite o dia 17/11/2017 para envio postal e 20/11/2017 para 
protocolo diretamente na Fundação Araucária (dirigido à Diretoria Executiva). 

 

II. LEIA-SE: 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.2 Segunda Etapa - Prova: os candidatos que se classificarem na etapa anterior (apresentação dos documentos exigidos) 
serão submetidos à prova objetiva de conhecimentos gerais, matemática, língua portuguesa e lógica, a ser realizada no dia 
24/11/2017 (das 9h00 às 12h00) na Sede da FA, situada no endereço citado no item 6.1.  

6.3 Terceira Etapa - Entrevista: os candidatos que se classificarem na etapa anterior serão convocados para entrevistas, que 
acontecerão dia 27/11/2017, no mesmo local da etapa anterior, em horário a ser definido posteriormente e publicados no site 
da FA. 

 

7. DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no site da Fundação Araucária, no dia 01/12/2017. 

 

8. DO RECURSO 

A interposição de recurso quanto ao resultado terá como data limite o dia 28/11/2017 para envio postal e 30/11/2017 para 
protocolo diretamente na Fundação Araucária (dirigido à Diretoria Executiva). 

 

 

Curitiba, 09 de Novembro de 2017. 

 

 

 

José Carlos Gehr 
Diretor de Administração e Finanças 

 


