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PALCOPARANÁ 
Serviço Social Autônomo  

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2017  

BAILARINAS E BAILARINOS 

EDITAL Nº 06/2017 – DATA, HORA E LOCAL DA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO–  
CANDIDATOS AFRODESCENDENTES E CONTINUAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

A Presidente do Serviço Social Autônomo PALCOPARANÁ, no uso legal de suas atribuições, torna pública a data, 
o local e o horário da verificação da veracidade da autodeclaração, conforme segue: 

 

1. Data, Hora e Local de realização da verificação da veracidade da autodeclaração 

1.1 A verificação da veracidade da autodeclaração será realizada no dia 21/07/2017, sexta-feira, às 9h 30min, no 
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA – Rua Amintas de Barros, s/nº, Centro – Curitiba/PR. 

1.2 Os nomes dos candidatos Afrobrasileiros convocados para a verificação da veracidade da autodeclaração, 
serão divulgados em edital no dia 18/07/2017, no site da Fundatec, após a divulgação dos candidatos aprovados 
na Etapa 4. 

1.3 Os candidatos deverão comparecer ao local determinado com 30 minutos de antecedência, com os seguintes 
documentos: 

a) documento de identidade original (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) em perfeitas condições de uso, inviolado 
e com foto que permita o reconhecimento; 

b) cópia colorida do documento de identificação que será apresentado no dia, de acordo com a alínea “a”;  

c) formulário de Autodeclaração, disponibilizado no site da Fundatec, onde declara-se de cor preta ou parda e 
demais confirmações referentes a classificação adotada pelo IBGE. 

1.4 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O candidato não poderá 
alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da avaliação como justificativa de sua ausência ou atraso. O 
candidato que não comparecer perante a Comissão Específica ou for negado o enquadramento na verificação da 
veracidade da autodeclaração, tornará sem efeito a opção de concorrer às vagas reservadas para 
afrodescendentes, passando automaticamente a concorrer às vagas de acesso Universal (classificação geral). 

1.5 Detectada a falsidade na declaração, implicará a nulidade da inscrição e de todos os atos administrativos 
subsequentes, sem prejuízo da cominação de outras penalidades legais aplicáveis e de responsabilização civil do 
candidato, pelos prejuízos decorrentes. 
 

2. Continuação do Cronograma de Execução 
 
2.1 Dá-se continuidade ao Cronograma de Execução do Edital de Abertura, Anexo I, passando a ser conforme 
segue: 
 

ATIVIDADE DATA 

Edital de Data, Hora e Local da verificação da veracidade da autodeclaração – candidatos 
Afrodescendentes 

13/07/2017 

Classificação Provisória e convocação para a verificação da veracidade da autodeclaração – 
candidatos Afrodescendentes 

18/07/2017 

Realização da verificação da veracidade da autodeclaração – candidatos 
Afrodescendentes 

21/07/2017 

Resultado da verificação da veracidade da autodeclaração – candidatos Afrodescendentes 24/07/2017 

Período de Recurso do resultado verificação da veracidade da autodeclaração – candidatos 
Afrodescendentes 

25 a 
27/07/2017 

Resultado da verificação da veracidade da autodeclaração – candidatos Afrodescendentes 
após período de recurso 

01/08/2017 

Classificação Final para Homologação do Processo Seletivo 01/08/2017 
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Curitiba, 13 de julho de 2017. 

 
 

Nicole Barão Raffs de Medeiros 

Diretora Presidente do PALCOPARANÁ 

 


