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Edital nº 02/2020

Processo nº 23075.080689/2019-98

EDITAL 02/2020 - PPGADM

ERRATA AO EDITAL 01/2020 - PPGADM REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO - DOUTORADO
INTERINSTITUCIONAL (DINTER)

 

A Vice-Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Paraná,
no uso das suas atribuições legais e regimentais PUBLICA: ERRATA AO EDITAL 01/2020 - PPGADM
REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO - DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL (DINTER).

No item 2. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS PARA O PROCESSO SELETIVO, subitem 2.6:

Onde se lê “j) O candidato com vínculo empregatício, público ou privado, deverá apresentar uma Declaração
de Anuência da organização empregadora com indicação da quantidade de horas liberadas para cursar o
doutorado (total de 40 horas semanais; parcial de 30 horas semanais; parcial de 20 horas semanais ou parcial
de 10 horas semanais). Esta declaração é um documento formal e deve conter a indicação da liberação de
carga horária para o curso de pós-graduação em uma lauda, com identificação institucional, assinatura e
carimbo de quem assinou a declaração.”.

Leia-se “j) O candidato com vínculo empregatício, público ou privado, deverá apresentar uma Declaração de
Anuência da organização empregadora com indicação da quantidade de horas liberadas para cursar o
doutorado. Esta declaração é um documento formal e deve conter a indicação da liberação de carga horária
para o curso de pós-graduação em uma lauda, com identificação institucional, assinatura e carimbo de quem
assinou a declaração.”.

 

 

Curitiba, 15 de janeiro de 2020.

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Jane Mendes Ferreira Fernandes
Vice-Coordenadora do PPGADM/UFPR
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Documento assinado eletronicamente por JANE MENDES FERREIRA FERNANDES, VICE /
SUPLENTE COORDENADOR DO PROGRAMA DE PG EM ADMINISTRACAO, em
15/01/2020, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2424745 e o
código CRC 45B50AA8.
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