Edital publicado
às 10h (DF)

EDITAL Nº 005/2022-CO
O Presidente da Comissão Organizadora, Prof. Dr. Pedro Henrique Carnevalli Fernandes,
designado pela Portaria nº 007/2022-PRORH, de 30/05/2022, publicada no DIOE nº 11190, de
03/06/2022, 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 084/2022-PRORH, de 27/06/2022, publicado no DIOE nº 11207, de
30/06/2022, o Edital nº 096/2022-PRORH, de 14/07/2022, publicado no DIOE nº 11220, de
19/07/2022, o Edital nº 159/2022-PRORH, de 02/09/2022, o Edital nº 160/2022-PRORH, de
02/09/2022, e demais publicações, torna público o EDITAL DE RESULTADO DO SORTEIO
DO TEMA DA PROVA DIDÁTICA E DE ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DO PLANO
DE AULA E DA PROVA DE TÍTULOS DA ÁREA/SUBÁREA DO CONHECIMENTO
EN03, do teste seletivo para contratação de docentes na modalidade “CRES”, conforme segue:
1 RESULTADO DO SORTEIO DO TEMA DA PROVA DIDÁTICA
Campus
Área
Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes
EN03

Tema
Tema 4

2 ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DO PLANO DE AULA
2.1 Os candidatos classificados no Edital nº 159/2022-PRORH, de 02/09/2022, na área indicada
no item 1 deste edital, deverão enviar o plano de aula, em formato PDF, para o e-mail
documentos.cps@uenp.edu.br, até às 11h – horário de Brasília (DF) – do dia 06 de setembro de
2022.
2.2 No assunto do e-mail, o candidato deverá indicar o seu nome completo e o código da área.
2.3 O não atendimento a essa etapa implicará a desclassificação do candidato que, por conseguinte,
não será convocado para a prova didática, conforme o item 12.11 do Edital nº 074/2022-PRORH.
3 ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DA PROVA DE TÍTULOS
3.1 Para a prova de títulos, os candidatos classificados no Edital nº 159/2022-PRORH, de
02/09/2022, na área indicada no item 1 deste edital, deverão enviar, em formato PDF e em arquivo
único, os documentos indicados no item 13.1, do Edital nº 074/2022-PRORH, para o e-mail
titulos.cps@uenp.edu.br, até às 11h – horário de Brasília (DF) – do dia 08 de setembro de 2022.
3.2 No assunto do e-mail, o candidato deverá indicar o seu nome completo e o código da área.
3.3 O candidato deverá gerar o currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) completo e destacar os itens
pontuados conforme Instrumento de Avaliação de Títulos (Anexo V do Edital nº 074/2022PRORH).
3.4 A não apresentação dos documentos, conforme as orientações, acarretará ao candidato a
atribuição de nota 0,00 (zero) na avaliação de títulos, sem direito a recurso, de acordo com o item
13.8 do Edital nº 074/2022-PRORH.
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.

Cornélio Procópio (PR), 05 de setembro de 2022.

____________________
Prof. Dr. Pedro Henrique Carnevalli Fernandes
Presidente da Comissão Organizadora

