
[PÓS-DOC Fundação Araucária] Comunicado 
sobre Processo Seletivo 01/2018/UBA/PRPPG 

 

Prezados(as) Coordenadores(as), 

Quanto ao resultado para ocupação de cotas de bolsa de Pós Doutorado objeto do 
Processo Seletivo Interno n.º 01/2018 UBA/PRPPG e vinculado a Chamada Pública 
n.º 13 da Fundação Araucária, informamos que a confirmação do número de cotas 
alocadas para nossa Instituição que seria informada pela Fundação Araucária em 
dez/2018 – foi publicado no site da Fundação Araucária somente o ato CPS 
052/2018 – Relevantes (conforme link abaixo), ou seja, é necessário a divulgação do 
“Resultado Final” 
(http://www.fappr.pr.gov.br/arquivos/File/diretoria/atos2018/AtoCPSP_0522018_Relevancia_
CP1318_PosDoc.pdf). 

Hoje, fizemos uma nova consulta e recebemos a informação que, devido à troca da 
nova diretoria, ainda não saiu o decreto oficializando os diretores, portanto, nenhum 
deles pode assinar pela Instituição. Portanto, o prazo para esta formalização e 
divulgação acontecer será no final de janeiro/2019. Sendo que a entrega documental 
para cadastrar os bolsistas contemplados, acontecerá no mês de fevereiro (prazo 
final ainda não especificado). 

Tendo em vista que a confirmação de ocupação das cotas de bolsa depende 
necessariamente a confirmação do número de cotas alocadas para este fim, 
informamos que o resultado do Processo Seletivo nº 01/2018 UBA/PRPPG será 
informado somente após a publicação do resultado final por parte da Fundação 
Araucária da alocação final de cotas estabelecidas na Chamada mencionada acima. 

Aproveitamos para informar aos interessados que os prazos estabelecidos no edital 
do Processo Seletivo n.º 01/2018 UBA/PPRPPG serão contados a partir da 
publicação de resultado do Processo Seletivo n.º 01/2018. Tal publicação será feita 
no site da PRPPG e também será comunicada aos PPGs que submeteram suas 
propostas de candidatura ao referido processo seletivo. 

Devido ao período de férias, sugerimos que os(as) senhores(as) façam o 
acompanhamento diário pela página da PRPPG e pela caixa de e-mail do PPG, pois 
utilizaremos estes meios de comunicação para fazer a atualização e divulgação das 
notícias referentes ao Edital Interno n.º 01/2018 e Chamada Pública n.º 13/2018. 

 

Curitiba, 18 de janeiro de 2019. 
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