
Curitiba, 10 de junho de 2022

Análise das inscrições

A comissão composta pelos professores Isabella de Souza Sierra, Marcio Fontana

Catapan e Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar, designados pela chefia do Departamento de

Expressão Gráfica, para proceder com a avaliação das inscrições para o processo de seleção de

estudantes para estágio remunerado não obrigatório, considerando o disposto na Lei nº

11.788, de 25 de setembro de 2008 e Decreto nº 9.427, de 28 de junho de 2018 e a Instrução

Normativa nº 213 de 17/12/2019, vem por meio desta, comunicar os seguintes deferimentos e

indeferimentos, abaixo relacionados.

Inscrição Nome Candidato Situação da Inscrição

001

Ana Júlia de Oliveira Falcão

Santos Deferida

002 Victoria Mariane Cardoso Silva Deferida

003 Júlia Helena Kuroki Deferida

004

Mariana Gertrudes Prokopowiski

de Oliveira

Indeferida, por não apresentar os documentos

solicitados no item 3.4.1 do EDITAL Nº 131/22 -

PROGEPE - “Currículo completo, vitae ou

lattes, onde constem, dentre outras

informações, o semestre/ano que está

cursando, a instituição de ensino, telefones e

e-mail para contato com o candidato; Histórico

Escolar do estudante emitido há no máximo 90

dias da publicação deste edital, em que

constem as notas obtidas do semestre ou

período anterior ao que está cursando e

Declaração emitida pela instituição de ensino

em que o candidato estuda há no máximo 90

dias da publicação deste edital com a

comprovação de matrícula do semestre que o

estudante está cursando ou que irá cursar e

horário das aulas;

005 André Luis da Silva Deferida



006 Lucas Tadeu dos Santos Deferida

007 Marcelo Marciniak Deferida

008 Pedro Paulo Vilaça Costa Deferida

Entrevistas

As entrevistas serão realizadas no dia 14/06 às 14:00h na sala de reuniões do
Departamento de Expressão Gráfica (sala 404, 4º andar do Bloco PA) de acordo com a sequência
abaixo:

Inscrição Candidato Horário

001 Ana Júlia de Oliveira Falcão Santos 14:00h às 14:15h

002 Victoria Mariane Cardoso Silva 14:15h às 14:30h

003 Júlia Helena Kuroki 14:30h às 14:45h

005 André Luis da Silva 14:45h às 15:00h

006 Lucas Tadeu dos Santos 15:00h às 15:15h

007 Marcelo Marciniak 15:15h às 15:30h

008 Pedro Paulo Vilaça Costa 15:30h às 15:45h

Obs: De acordo com o item 6.1.3.2 do EDITAL Nº 131/22 - PROGEPE, ” O candidato que não

comparecer à entrevista no local e horário marcados estará automaticamente eliminado do

processo seletivo.”

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se

façam necessários,

Atenciosamente,


