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1º RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO DE NOVOS MORADORES DA CELU 2º 

SEMESTRE DE 2018 

 

Curitiba, 3 de agosto de 2018 

 

O primeiro secretário da casa do estudante luterano universitário, no exercício de suas atribuições regimentais, 

torna público nesta sexta-feira 3 de agosto de 2018 a seguinte retificação no edital do concurso de novos 

moradores da CELU 2º semestre de 2018:  

No Capítulo III, do processo seletivo, Artigo 2, ONDE SE LÊ: 

“caso o número de candidatos seja inferior a 25, será reservado apenas o dia 5 de agosto de 2018 para a 

realização do concurso” 

LEIA-SE: 

“caso o número de candidatos seja inferior a 25, será reservado apenas o dia 4 de agosto de 2018 para a 

realização do concurso” 

No Capítulo III, do Processo seletivo, Artigo 3, item ii, ONDE SE LÊ: 

“O preenchimento da Ficha de Inscrição disponível em: www.celu.com.br no período de 3 de julho de 2018 a 2 

de agosto de 2018” 

LEIA-SE: 

“O preenchimento da Ficha de Inscrição disponível em: www.celu.com.br no período de 3 de julho de 2018 a 3 

de agosto de 2018 até às 19 horas” 

No Capítulo III, do processo seletivo, Artigo 4, ONDE SE LÊ: 

“Até o dia 2 de agosto de 2018 o candidato receberá um e-mail de confirmação da inscrição através do 

endereço de e-mail previamente informado no formulário.” 

LEIA-SE: 
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“Até o dia 3 de agosto de 2018 às 23 horas e 59 minutos o candidato receberá um e-mail de confirmação da 

inscrição através do endereço de e-mail previamente informado no formulário.” 

Por motivos de força maior se viu necessário a alteração de datas. Visando garantir a participação dos inscritos, 

será realizado — em caráter excepcional — para os que comprovadamente não puderem comparecer sábado 

dia 4 de agosto de 2018, no domingo 5 de agosto de 2018. 

 

Os demais itens e subitens do edital permanecem inalterados. 
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                                                                                                                                     Primeiro Secretário 


