EDITAL Nº 112/2020-PRORH
O Pró-Reitor de Recursos Humanos da Universidade Estadual do Norte do Paraná –
UENP, no exercício regular de seu cargo e prerrogativas legais de suas funções e considerando:
- O Edital de Abertura nº 008/2020 PRORH, de 14/02/2020;
- O Edital de Resultado Final nº 038/2020-PRORH, de 23/03/2020;
- O Convênio n° 843420/2017 firmado entre a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal Superior (CAPES) e a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP);
- O Edital de Ampliação de Vagas nº 105/2020-PRORH, de 09/10/2020;
- A desclassificação do candidato Lucas Lazarini Borges Da Cruz, RG: 107577203-PR,
conforme Edital n° 111/2020-PRORH, de 20/10/2020;

RESOLVE:
1 - CONVOCAR o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) e classificado(s) no
Teste Seletivo para Agente Universitário, para entregar até o dia 27/10/2020, para o aceite da
vaga a documentação especificada no site https://uenp.edu.br/doc-prorh/prorh-formularios,
digitalizada no e-mail prorh@uenp.edu.br, conforme segue:
Função: Analista de Informática
Inscrição
Nome
4010011 Ricardo Toledo Rocha

RG
77619267-PR

Vaga
Universal

2 - INFORMAR que o não comparecimento até a data estipulada acarretará na desclassificação
do candidato.
3 - INFORMAR que a não apresentação do título exigido nos termos do edital resultará na
desclassificação do candidato.
4 - INFORMAR que a documentação será analisada e atendidos os requisitos legais e do edital,
o candidato será convocado para assinatura do contrato.
5 - INFORMAR que os documentos originais indicados no Item 1 deverão ser apresentados
presencialmente no ato da assinatura do contrato para efeitos de autenticação, sob pena de
desclassificação.
E, para que surtam os efeitos legais, mandou expedir o presente Edital que será divulgado
no Diário Oficial do Estado e no site: www.uenp.edu.br.
Jacarezinho-PR, 20 de outubro de 2020.
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