EDITAL Nº 093/2022-PRORH
O Pró-Reitor de Recursos Humanos da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP),
Prof. Rudolph dos Santos Gomes Pereira, no exercício regular de seu cargo e prerrogativas
legais de suas funções, em conformidade com o Edital nº 074/2022-PRORH, de 30/05/2022,
publicado no DIOE nº 11190, de 03/06/2022, e considerando a pandemia da Covid-19,
estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, e a
necessidade de adotar medidas de biossegurança, com base nas Orientações de Biossegurança
da UENP, torna público o edital contendo os PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA para
realização do teste seletivo para contratação de docentes na modalidade “CRES - Contrato em
Regime Especial”, conforme segue:
1 Todos os candidatos deverão, obrigatoriamente, usar máscara, cobrindo nariz e boca durante
toda a permanência nas depêndencias da instituição.
2 Candidato sem máscara será impedido de entrar nos locais de provas, sendo desclassificado
por descumprimento das medidas de biossegurança.
3 Todos os candidatos deverão higienizar as mãos com água e sabonete líquido e/ou com álcool
em gel 70%, frequentemente.
4 É permitido ao candidato levar seu próprio frasco (tamanho pequeno) de álcool gel, desde que
sem rótulo.
5 Todas as salas de provas terão dispensadores de álcool em gel 70%.
6 É proibido o consumo de alimentos na sala de aplicação de prova. Os candidatos que
necessitarem se alimentar deverão trazer os seus alimentos sem a embalagem de origem,
higienizados e acondicionados em um saco plástico transparente. Ao precisar se alimentar, o
candidato deverá informar ao fiscal de sala e, após permissão, será conduzido por um fiscal de
corredor até um local aberto e ventilado, onde ficará acompanhado do fiscal.
7 O candidato poderá levar sua garrafa (sem rótulo) com água.
8 O candidato que desobedecer às determinações estabelecidas neste protocolo será
desclassificado do processo seletivo.

E, para que surtam os efeitos legais, mandou expedir o presente Edital que será
divulgado no site www.uenp.edu.br e no Diário Oficial do Estado.

Jacarezinho (PR), 05 de julho de 2022.
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