EDITAL Nº 070/2019-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, considerando o contido no Edital nº
020/2019-PRORH, de 12/02/2019, de Resultado Final do Teste Seletivo para contratação de agente
universitário publicado no DIOE - Suplemento de Concursos nº 10.376, de 14/02/2019,
Considerando o Decreto Estadual nº 11954/2018, de 10/12/2018, de autorização para contratação de
agente universitário temporário, o não comparecimento da agente Universitária GABRIELA SOUZA
DONEZE, convocado pelo Edital 061/2019-PRORH, de 08/05/2019, publicados no DIOE nº 10.433, de
10/05/2019,
RESOLVE:
1- CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Teste Seletivo para Agente
Universitário, realizado em conformidade com o Edital de Publicação nº 018/2018 PRORH/UENP, de
28/12/2018, publicados no DIOE nº 10.346, de 03/01/2019, respectivamente, para comparecer até o dia
24/05/2019, para aceite da vaga e entrega da cópia da documentação especificada no item 12 do Edital nº
018/2018 PRORH/UENP, acompanhada dos respectivos originais para efeitos de autenticação, bem como
laudo médico conforme item 7.3 do mesmo edital, no horário e local abaixo mencionado, conforme segue:
CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
Local: As margens da PR 160 - Km 0 - saída para Leópolis
Divisão de Recursos Humanos
Horário: 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas
Função: Técnico Administrativo – Pessoas com Deficiência
Inscrição
Nome
1050034 EDUARDO HENRIQUE

RG
60968390-PR

Vaga
PcD

2 – INFORMAR o candidato aprovado que o não comparecimento na data estipulada acarretará em sua
desclassificação sendo convocado o próximo candidato da lista.
3 – INFORMAR que no caso da não apresentação do título exigido nos termos do edital nº 018/2018
PRORH,, o candidato será desclassificado.
4 – INFORMAR que a não apresentação do laudo médico exigido nos termos do edital nº 018/2018
PRORH, o candidato será desclassificado.
E, para que surtam os efeitos legais, mandou expedir o presente Edital que será divulgado no Diário Oficial
do Estado – Suplemento de Concursos, nos editais dos Campi da UENP, bem como pelo site:
www.uenp.edu.br.
Jacarezinho, 20 maio de 2019.

Assinado no Original
Prof. Rudolph dos Santos Gomes Pereira
Pró-Reitor de Recursos Humanos
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