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EDITAL Nº 1/2020, QUE RETIFICA O EDITAL DE SELEÇÃO Nº 1/2019 – 
DTT, PRORROGANDO O PERÍODO DE INSCRIÇÕES E TOMA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 
 
 

PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES 
 
A coordenação do CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PLANEJAMENTO E 
INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS DE TRANSPORTES, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com as resoluções 42/03 do COUN, 41/17 
da COPLAD e 18/03 CEPE e pela Resolução 1/2007 CNE/CES, torna público a 
retificação do EDITAL DE SELEÇÃO Nº 1/2019 – DTT e PRORROGA até o dia 
15/03/2020 as inscrições para o processo seletivo do referido curso. 
 
Desta forma, onde se lê: 
 
 
2.2. Público Alvo (p.3) 
 
Profissionais da área de engenharia de transportes, engenharia de produção, 
engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia cartográfica, engenharia 
aeronáutica, arquitetura e urbanismo, geografia, tecnólogos de logística, e áreas 
correlatas, que atuem ou desejam se especializar nas áreas de planejamento e 
infraestrutura de sistemas de transportes.  

 
 
Leia-se:  
 
2.2. Público Alvo  
 
Profissionais das áreas de engenharia de transportes, engenharia de produção, 
engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia cartográfica, engenharia 
aeronáutica, arquitetura e urbanismo, geografia, tecnólogos de logística, e áreas 
correlatas, que atuem ou desejam se especializar nas áreas de planejamento e 
infraestrutura de sistemas de transportes.  
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E onde se lê: 
 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO (p.7) 
 

Atividades Datas 

Período de inscrições 05/12/2019 a 31/01/2019 

Entrevistas  

(pessoalmente ou por Skype) 
03/02/2020 e 04/02/2020 

Resultado da classificação dos 
candidatos 

04/02/2020 

Matrícula dos alunos aprovados em 
primeira chamada 

05/02/2020 a 07/02/2020 

Segunda chamada 02/03/2020 

Matrícula dos alunos aprovados em 
segunda chamada 

03/03/2020 e 04/03/2020 

Início das aulas 06/03/2020* 

Término das aulas 12/12/2020 

* Data sujeita à formação de turma. 

 

  



 

3 

 

Leia-se:  
 
 
3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO 
 

Atividades Datas 

Período de inscrições 05/12/2019 a 15/03/2020 

Entrevistas * 16/03/2020 

Divulgação dos candidatos selecionados 16/03/2020 

Matrícula dos alunos selecionados 17/03/2020 a 19/03/2020 

Início das aulas 20/03/2020 

Término das aulas 19/12/2020 

(*) As entrevistas ocorrerão somente nos casos julgados necessários pela comissão de seleção, 
para esclarecimento de algum aspecto específico do Curriculum Vitae do(a) candidato(a), e 
poderá ser feita pessoalmente ou por Skype, a critério do(a) candidato(a).  

 
 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2020. 
 


