
 

 

 

EDITAL Nº 02/2021 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 01/2021 – PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS  

 
A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Processo Seletivo, designada pela Portaria nº 007/2021, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Especial do Processo 
Seletivo, torna pública a primeira retificação ao Edital n° 01/2021, conforme segue: 

 
RESOLVE: 

 
1. Retificar o item correspondente ao anexo IV, ONDE SE LÊ: 

PROVA REALIZADA NO DIA 07/02/2021 

CURSO REQUISITOS 

ADMINISTRAÇÃO Estar cursando administração 

ARTE E EDUCAÇÃO Estar cursando arte e educação 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

JORNALISMO 

Estar cursando comunicação social - jornalismo 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

Estar cursando comunicação social - publicidade e propaganda 

DIREITO Estar cursando direito 

ENFERMAGEM Estar cursando enfermagem 

PEDAGOGIA Estar cursando pedagogia 

PSICOLOGIA Estar cursando psicologia 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Estar cursando tecnologia da informação 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

PARA INTERNET 

Estar cursando tecnologia em sistemas para internet 

 

CURSO – PÓS GRADUAÇÃO REQUISITOS 

ADMINISTRAÇÃO Ter formação em administração e estar cursando pós-graduação na 

área. 

ARTE E EDUCAÇÃO Ter formação em arte educação e estar cursando pós-graduação na 

área. 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

JORNALISMO 

Ter formação em comunicação social - jornalismo e estar cursando 

pós-graduação na área. 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

Ter formação em comunicação social - publicidade e propaganda e 

estar cursando pós-graduação na área. 

DIREITO Ter formação em direito e estar cursando pós-graduação na área. 

ENFERMAGEM Ter formação em enfermagem e estar cursando pós-graduação na 

área. 

PSICOLOGIA Ter formação em psicologia e estar cursando pós-graduação na 

área. 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Ter formação em tecnologia da informação e estar cursando pós- 

graduação na área. 



 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

PARA INTERNET 

Ter formação em tecnologia em sistemas para internet e estar 

cursando pós-graduação na área. 

 

LEIA-SE: 
 

PROVA REALIZADA NO DIA 07/02/2021 

CURSO REQUISITOS 

ADMINISTRAÇÃO Estar cursando administração 

ARTE E EDUCAÇÃO Estar cursando arte e educação 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

JORNALISMO 

Estar cursando comunicação social - jornalismo 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 

Estar cursando comunicação social - publicidade e propaganda 

DIREITO Estar cursando direito 

ENFERMAGEM Estar cursando enfermagem 

PEDAGOGIA Estar cursando pedagogia 

PSICOLOGIA Estar cursando psicologia 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Estar cursando tecnologia da informação 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

PARA INTERNET 

Estar cursando tecnologia em sistemas para internet 

 
CURSO – PÓS GRADUAÇÃO REQUISITOS 

ADMINISTRAÇÃO Ter formação em administração e estar cursando pós-graduação na 

área. 

ARTE E EDUCAÇÃO Ter formação em arte educação e estar cursando pós-graduação na 

área. 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

JORNALISMO 

Ter formação em comunicação social - jornalismo e estar cursando 

pós-graduação na área. 

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

Ter formação em comunicação social - publicidade e propaganda e 

estar cursando pós-graduação na área. 

DIREITO Ter formação em direito e estar cursando pós-graduação na área. 

ENFERMAGEM Ter formação em enfermagem e estar cursando pós-graduação na 

área. 

PEDAGOGIA Ter formação em pedagogia e estar cursando pós-graduação na 

área. 

PSICOLOGIA Ter formação em psicologia e estar cursando pós-graduação na 

área. 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Ter formação em tecnologia da informação e estar cursando pós- 

graduação na área. 

TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

PARA INTERNET 

Ter formação em tecnologia em sistemas para internet e estar 

cursando pós-graduação na área. 

 
 

 
 
 



 

AS DEMAIS NORMAS DO EDITAL PEMANECEM INALTERADAS. 
 

Guarapuava-PR, 21 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 

Helisoéllen Maria P. Gonçalves 

Presidente da Comissão 

Portaria nº 007/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


