EDITAL N º 065/2019-PRORH
O Pró-Reitor de Recursos Humanos (PRORH) da Universidade Estadual do Norte do
Paraná (UENP), Prof. Rudolph dos Santos Gomes Pereira, no uso de suas atribuições legais e
considerando:
- O Edital Nº 058/2019-PRORH, publicado em 03/05/2019, que incluiu a função de
Profissional de Nível Médio / Técnico em Laboratório para a unidade Campus de Cornélio
Procópio.
TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 053/2019-PRORH, de 24/04/2019,
publicado no DIOE nº 10425, de 24/04/2019, de Abertura do Teste Seletivo para Agente
Universitário, conforme segue:
Onde se lia
2.1 Este Teste Seletivo é destinado a selecionar profissionais aptos a serem convocados para
atuar na UENP, especificamente, nos campi de Jacarezinho e Luiz Meneghel de Bandeirantes,
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, suprindo as vagas
existentes na instituição, nos casos previstos no inciso VI, parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da
Lei Complementar nº 108/2005, até que sejam nomeados os aprovados em concurso público.
9.1 A prova será realizada no campus de Jacarezinho e no campus Luiz Meneghel, nos
municípios de Jacarezinho (PR) e Bandeirantes (PR), respectivamente, de acordo com o local
da oferta da vaga.
Leia-se
2.1 Este Teste Seletivo é destinado a selecionar profissionais aptos a serem convocados para
atuar na UENP, especificamente, nos campi de Cornélio Procópio, Jacarezinho e Luiz
Meneghel de Bandeirantes, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, suprindo as vagas existentes na instituição, nos casos previstos no inciso VI,
parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei Complementar nº 108/2005, até que sejam nomeados os
aprovados em concurso público.
9.1 A prova será realizada nos campi de Cornélio Procópio, Jacarezinho e Luiz Meneghel,
nos municípios de Cornélio Procópio (PR), Jacarezinho (PR) e Bandeirantes (PR),
respectivamente, de acordo com o local da oferta da vaga.
PUBLIQUE-SE
Jacarezinho (PR), 10 de maio de 2019.
_____________________________
Prof. Dr. Rudolph dos Santos Gomes Pereira
Pró-Reitor de Recursos Humanos
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