Edital n. 005/2018-PROLEN/Unespar
EDITAL Nº 005/2018 PROLEN
A Coordenação Institucional do Programa de Línguas Estrangeiras na Unespar (PROLEN) torna pública a
convocação para a matrícula das inscrições deferidas EM SEGUNDA CHAMADA e convocação
de pessoas não inscritas para ocuparem VAGAS OCIOSAS:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 As especificações em relação à matrícula e chamada de vagas ociosas estão detalhadas por
Campus.
1.2 O preenchimento de todos os itens no formulário de matrícula do link são obrigatórios;
1.3 As pessoas que não foram convocadas neste Edital e estão na listagem geral como deferidas
no nível básico podem ser chamadas posteriormente em razão do não preenchimento das vagas.
2. Campus de Paranaguá

2.1 A matrícula das inscrições/vagas ociosas será realizada exclusivamente online até o dia
05/09/2018 no seguinte link https://goo.gl/forms/eDONxhEinxqMiL532 ;
2.2 Para complementação das vagas ociosas, ficam convocadas as pessoas da comunidade
interna da Unespar que comprovem vínculo (estudantes de graduação e pós-graduação, docentes,
agentes universitários, bolsistas de programas e afins) para realizarem a matrícula nas turmas I e II,
tendo essas pessoas realizado OU NÃO a inscrição.
2.3 Em caso do número de matrículas exceder o número de vagas, o critério de seleção será a
ordem cronológica de preenchimento da matrícula deste Edital.
TURMA
NÍVEL
HORÁRIO
CURSO
VAGAS
I
BÁSICO
SEGUNDA E QUARTA INGLÊS GERAL
11
FEIRA – 17H30 ÀS 18H45
II
BÁSICO
TERÇA E QUINTA FEIRA – INGLÊS GERAL
10
17H30 ÀS 18H45

3. Campus de União da Vitória
3.1 A matrícula das inscrições/vagas ociosas será realizada exclusivamente online até o dia
05/09/2018 no seguinte link https://goo.gl/forms/eDONxhEinxqMiL532 ;
3.2 Para complementação das vagas ociosas ficam convocadas as pessoas da comunidade interna
e externa da Unespar para realizarem a matrícula na turma I, tendo realizado OU NÃO a inscrição.
3.3 Em caso do número de matrículas exceder o número de vagas, o critério de seleção será a
ordem cronológica de preenchimento da matrícula deste Edital.
TURMA
NÍVEL
HORÁRIO
CURSO
VAGAS
I
BÁSICO
SEGUNDA E QUARTA INGLÊS GERAL
17
FEIRA – 13H30 ÀS 15H30

PUBLIQUE-SE.
Campo Mourão, 31 de agosto de 2018.
Alessandra Augusta Pereira da Silva
Coordenadora Institucional do PROLEN Unespar
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