
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N. 04/2014 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CURSO DE MEDICINA 

2º SEMESTRE – 2014 

  

  

 

O Pró-Reitor Administrativo e de Desenvolvimento e o Pró-Reitor Acadêmico da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, no uso de suas atribuições,  

resolvem  

  

TORNAR PÚBLICA  

  

A RETIFICAÇÃO do Edital nº 04/2014, que normatiza o Processo Seletivo para Transferência 

Externa para o Curso de Medicina, conforme segue:  

  

Onde consta:  

 9.1 A Comissão de Processos Seletivos e Concursos divulgará o gabarito das questões e o 

resultado provisório da análise curricular no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, 

link Transferência Externa do Curso de Medicina 2º Semestre 2014, seguindo o cronograma 

abaixo:  

a) Resultado provisório da análise curricular – dia 14 de julho de 2014, após as 16 horas.  

b) Resultado final da análise curricular – dia 17 de julho de 2014, após as 16 horas.  

  

Passará a ter a seguinte redação:  

 9.1 A Comissão de Processos Seletivos e Concursos divulgará o gabarito das questões e o 

resultado provisório da análise curricular no endereço eletrônico www.pucpr.br/concursos, 

link Transferência Externa do Curso de Medicina 2º Semestre 2014, seguindo o cronograma 

abaixo:  

a) Resultado provisório da análise curricular – dia 15 de julho de 2014, após as 16 horas.  

b) Resultado final da análise curricular – dia 18 de julho de 2014, após as 16 horas.  

 

 

Onde consta:  

10.2 O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a interposição, obedecendo 

ao seguinte cronograma para interposição dos recursos:  

a) Do resultado provisório da análise do currículo: a partir da 17h do dia 14 de julho de 2014 

até às 16h59 do dia 15 de julho de 2014.  



b) Do gabarito provisório da prova objetiva: a partir da 17h do dia 21 de julho de 2014 até às  

16h59 do dia 22 de julho de 2014.  

 

Passará a ter a seguinte redação:  

10.2 O recorrente deverá observar os critérios estabelecidos para a interposição, obedecendo 

ao seguinte cronograma para interposição dos recursos:  

a) Do resultado provisório da análise do currículo: a partir da 17h do dia 15 de julho de 2014  

até às 16h59 do dia 16 de julho de 2014.  

b) Do gabarito provisório da prova objetiva: a partir da 17h do dia 22 de julho de 2014 até às  

16h59 do dia 23 de julho de 2014.  

 

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital nº 04/2014.  

 

Curitiba, 14 de julho de 2014.  

  

 

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
 PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA E DE 

DESENVOLVIMENTO 
PRÓ-REITOR VIDAL MARTINS  PRÓ-REITOR PAULO DE PAULA BAPTISTA 

 


