EDITAL Nº 101/2022-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, o Edital nº 100/2022-PRORH, de 15/07/2022, e demais
publicações, torna público o EDITAL DE CRONOGRAMA ESPECÍFICO PARA A PROVA
DIDÁTICA E PARA A PROVA DE TÍTULOS, do teste seletivo para contratação de docentes
na modalidade “CRES - Contrato em Regime Especial”, conforme segue:
1 Fica estabelecido o seguinte cronograma específico para a realização da prova didática no
período de 20/07/2022 a 22/07/2022:
BLOCO 1
Áreas: AD01 – AD02 – CT04 – HI06 – GE07
Sorteio do tema da prova didática
18/07/2022, às 09h30
Publicação do Edital de Resultado do Sorteio do Tema da
Prova Didática e de Orientações para o envio do Plano de
18/07/2022, às 10h
Aula e da Prova de Títulos
Publicação do Edital de Ensalamento da Prova Didática
19/07/2022, até às 13h30
2 No dia 18/07/2022, o sorteio do tema da prova didática ocorrerá às 09h30, horário de Brasília
(DF), na sala remota do Google Meet, no seguinte link: https://meet.google.com/row-esdn-vxb.
2.1 Será sorteado um número de tema para todas as áreas do Campus de Cornélio Procópio, um
número de tema para todas as áreas do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes e um número de
tema para todas as áreas do Campus de Jacarezinho.
3 A participação no sorteio do tema da prova didática é facultativa, sendo que os candidatos
interessados deverão entrar na sala remota até o horário previsto para o início do sorteio.

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), 15 de julho de 2022.
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