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EDITAL N.º 178/18 - PROGEPE 

 
  O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista a suspensão do Processo Seletivo, conforme Edital nº 177/18-PROGEPE,  D.O.U. de 

25/05/2018, Seção 3, página 70 torna público os procedimentos para solicitação de devolução de taxa de 

inscrição, referente ao Processo Seletivo para contratação de professor substituto para o Setor de Ciências 

Agrárias, Área de Conhecimento: Engenharia Agrícola, Matéria Específica: Tecnologia de Produtos 

Agrícolas. 

  Os candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição poderão solicitar a devolução do 

valor pago, protocolizando requerimento conforme modelo constante do Anexo Único deste Edital, mediante 

os seguintes encaminhamentos: 
 

 Pessoalmente, no Setor onde foi realizada a inscrição, referenciada no Edital do concurso 

pertinente;  

 Por Sedex, no endereço onde foi realizada a inscrição, referenciada no Edital do concurso 

pertinente;  

 Os candidatos terão um prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação deste 

Edital, para requerer a restituição da taxa de inscrição. 

 
 Curitiba, 25 de maio de 2018. 

 
 
 
 

Douglas Ortiz Hamermüller  
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas 
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ANEXO ÚNICO 

Formulário de Requerimento de Devolução do Valor da Taxa de Inscrição 

 

Eu _______________________________________________________________________________,  

portador do  RG nº __________________________e CPF ___________________________________, 

inscrito no Concurso Público para o Setor _________________________________________________, 

na Área de Conhecimento ______________________________________________________________,  

regido pelo Edital nº __________________________, solicito a devolução, por meio de depósito em conta 

corrente, abaixo indicada, do valor pago pela taxa de inscrição, para o referido Processo Seletivo, em virtude  

do que consta do Edital nº 75/18, que anulou o Processo Seletivo para o citado cargo. 

1. Dados bancários: 

Nome do Titular da Conta: ______________________________________________________________ 

CPF do Titular da Conta: _______________________________________________________________ 

 Banco: ________________________Agência:__________________Conta Corrente________________ 

2. Dados para Contato: 

Telefone: _______________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

 

3. Anexar cópia do RG; CPF; comprovante recolhimento da taxa de inscrição. 

 
 
   _________________________________________________________________  
      (local e data)      
 
 
   _________________________________________________________________           

             (assinatura do requerente) 
 


