
  
 

ADITIVO AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

SELEÇÃO DE ESTUDANTE COPISTA E ARQUIVISTA DO CORAL CHAMPAGNAT DA PUCPR 

(2º. Semestre de 2021) 

 
 

A Diretoria de Cultura e Esporte da Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná - PUCPR, representada por Khalil Gibran Martins Zeraik 

Abdalla, torna pública pelo presente aditivo a mudança no prazo de inscrições e no cronograma 

do edital 2021 de seleção interna de copista e arquivista do Coral Champagnat da PUCPR - 

realizado via Programa Institucional de Bolsas de Extensão – com vigência de setembro de 2021 

a março de 2022.  

 

1. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES 

1.1 Este aditivo visa conceder prazo estendido de inscrições aos estudantes interessados em 

concorrer a 1 vaga para atuar como copista e arquivista do acervo de partituras do CORAL 

CHAMPAGNAT da PUCPR entre setembro de 2021 a março de 2022.  

1.2 A fim de que os interessados possam realizar o teste deste processo seletivo em tempo hábil, 

oportunizando, desta forma, a participação de um número maior de estudantes, optou-se por 

ampliar o prazo de inscrições do edital até o dia 1º de setembro de 2021, às 18h. 

1.3 As inscrições continuam sendo feitas pela internet, pela página do Coral Champagnat, no site 

oficial da PUCPR, no endereço: https://www.pucpr.br/vida-no-campus/coral-champagnat/ , onde os(as) 

candidatos(as) encontrarão o texto do Edital com as regras de participação e o Formulário de Inscrição. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE SELEÇÃO 

2.1 Para participação, continuam valendo os mesmos requisitos de inscrição, o mesmo formato 

de teste e os mesmos critérios de avaliação descritos no edital original publicado no dia 12 de 

agosto de 2021 e disponível para consulta no botão intitulado “DirCE_Edital_Coral Champagnat 

– Copista – 2º semestre de 2021, na página: https://www.pucpr.br/vida-no-campus/coral-

champagnat/   
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2.2 Com este aditivo, altera-se apenas o cronograma deste processo seletivo que, a partir desta 

data, passa a valer da seguinte forma: 

a) Inscrição por meio de preenchimento de formulário na página do Coral Champagnat – até 1º de 

setembro de 2021, às 18h. 

b) Divulgação dos selecionados para o projeto – 6 de setembro de 2021, até às 19h, na página do 

Coral Champagnat.  

c) Primeiro encontro dos alunos selecionados – 9 de setembro de 2021, às 16h. Os alunos e alunas 

selecionados receberão convite para comparecer ao encontro na Plataforma TEAMS, para dar 

início às atividades. 

3.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 No que diz respeito à concessão e cancelamento de bolsas e aos ensaios e apresentações, 

assim como à proteção de dados e ao direito de imagem, continuam valendo os mesmos 

parágrafos inclusos no edital original publicado no dia 12 de agosto de 2021 e disponível para 

consulta no botão intitulado “DirCE_Edital_Coral Champagnat – Copista – 2º semestre de 2021, na 

página: https://www.pucpr.br/vida-no-campus/coral-champagnat/  .  

3.2 Os casos omissos no edital e em seu aditivo serão analisados e decididos pela Diretoria de 

Cultura e Esporte da PUCPR e a Coordenadora do Coral Champagnat; 

3.3 Dúvidas podem ser esclarecidas no contato: coral@pucpr.br 

 

 

 

Curitiba, 27 de agosto de 2021 

 

 
Khalil Gibran Martins Zeraik Abdalla  

Diretor de Cultura e Esporte 

Pró-Reitoria de Missão, Identidade e Extensão 
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