Reitoria
Edital No. 002/2014
COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS/SANTANDER
Retifica o Edital No. 001/2014 – CRI, de 11 de julho
de 2014.

Programa de bolsas Ibero-Americanas para estudantes de graduação Santander
Universidades 2014
Convênio UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ –
UENP/SANTANDER
A Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, por intermédio da Coordenadoria de
Relações Internacionais, torna público a retificação do Edital No. 001/2014 – CRI, de 11 de
julho de 2014, na forma abaixo:
6. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
“I. Para realizar a inscrição, o aluno deve preencher o formulário eletrônico disponível na
página da UENP (www.uenp.edu.br) no período de 14 até 29 de julho e anexar a
documentação indicada no item 6.1;”
6.2. Seleção dos candidatos
“IV. Não estar cursando o primeiro ano na data do embarque (1º semestre de 2015);”
6.3. Da divulgação do resultado e convocação dos candidatos
“I. O resultado da seleção pela UENP e a convocação do primeiro candidato classificado que
concorre a 01(uma) vaga do Programa serão publicados no site www.uenp.edu.br até o dia 31
de julho de 2014;”
“II. A convocação do candidato, por ordem de classificação, para apresentação dos
documentos originais e assinatura do termo de ciência, será no dia 01 de agosto, às 10 horas,
na Reitoria da UENP, em Jacarezinho.”
11. CASOS OMISSOS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
“IV. A indicação da universidade de destino pelo candidato não garante a sua vaga na
mesma.”
“V. Caberá à universidade de destino o aceite do candidato selecionado pela UENP.”

PUBLIQUE-SE.
Jacarezinho (PR), 15 de julho de 2014.
Original Assinado
Prof. Dr. Rinaldo Bernardelli Júnior
Vice-Reitor no Exercício da Reitoria
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