EDITAL Nº 058/2019 GR
A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, no exercício regular de seu
cargo e prerrogativas legais de suas funções, considerando a nomeação em caráter
provisório pelo Governo do Estado do Paraná, constante do Decreto nº 3264 de
01/11/2019, publicado no Diário Oficial do Estado nº 10556 de 01/11/2019,
RESOLVE:
1. Convocar o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso
Público de Provas e Títulos para Provimento do Cargo de Docentes Integrantes da
Carreira do Magistério do Ensino Superior do Paraná, para comparecer no dia
13/11/2019, às 14h45m no Gabinete da Reitoria, Avenida Getúlio Vargas, 850,
Jacarezinho – PR, para o ato de posse no cargo, na forma do art. 34, e seguintes, da Lei
Estadual nº 6174/70:
CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO
Curso: Licenciatura em Matemática
Área/Subárea de conhecimento: Matemática/Matemática Aplicada.

Nome
Altair Santos de Oliveira Tosti

RG
9.306.954-4 PR

2.
O candidato impossibilitado de comparecer ao ato de posse no cargo, no período
fixado no item anterior, poderá requerer prorrogação na forma prevista no § 1º, do art. 41
ou ainda poderá designar procurador, com poderes expressos, para a posse, na forma
prevista no art. 39, da Lei Estadual nº 6174/70;
3.
O agendamento da data e horário para posse é de responsabilidade do candidato,
considerando a agenda do Gabinete da Reitoria, para isso o interessado deverá entrar em
contato com a PRORH pelo e-mail prorh@uenp.edu.br, uma semana de antecedência da
data pretendida.
4.
O candidato que não comparecer para o ato da posse no período estabelecido no item
1 (um) ou em período resultado de eventual prorrogação perderá automaticamente a vaga.
Dê ciência ao interessado.
Publique-se.
Jacarezinho (PR), 11 de novembro de 2019.
Assinado no Original

Prof. Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Reitora
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