EDITAL Nº 001/2019 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 efetivada pelo Governo do Estado do Paraná, constante do Decreto nº
12.103, de 21/12/2018, publicado no Diário Oficial do Estado nº 10340 de
21/12/2018,
RESOLVE:
1. CONVOCAR, VANESSA MARIA LUDKA, portadora do RG. nº. 12.746.514-2
SSP/PR, aprovada e classificada no Concurso Público de Provas e Títulos para
Provimento do Cargo de Docentes Integrantes da Carreira do Magistério do Ensino
Superior do Paraná, realizado no Campus de Cornélio Procópio, para a área de Geografia,
para comparecer no dia 09/01/2019, no Gabinete da Direção BR 160,Km 0 (Saída para
Leopólis) Cornélio Procópio, para o ato de posse no cargo, na forma do art. 34, e
seguintes, da Lei Estadual nº 6174/70;
2. A candidata impossibilitada 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 com uma
semana de antecedência da data pretendida.
4. A candidata 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), 08 de janeiro de 2019.
Assinado no Original
Profa. Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Reitora
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