E D I T A L N º 095/2017-GR
A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Profa. Fátima
Aparecida da Cruz Padoan, no uso de suas atribuições legais:
- a ausência de candidatos inscritos para o cargo de Motorista disciplinado por meio do
Edital nº 084/2017-GR, de 24/10/2017, e Edital de Retificação nº 088/2017-GR, de
01/11/2017, publicados no DIOE nº 10056, de 26/10/2017, e 10061, de 06/11/2017.
TORNA PÚBLICA a prorrogação das inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para
Admissão de Profissionais, de acordo com o número de vagas e condicionado à
disponibilidade financeira/orçamentária e interesse institucional, para o cargo de
Motorista, nas condições abaixo:
1 – DA PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
1.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e
aceitação integral das condições previstas para o teste seletivo, as quais estão
estabelecidas neste Edital bem como nos editais: Edital nº 084/2017-GR, de 24/10/2017;
Edital de Retificação nº 088/2017-GR, de 01/11/2017.
1.2 A inscrição deve ser efetuada exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico
https://goo.gl/hik52h, no período compreendido entre o dia 22/11/2017 até 28/11/2017 às
23h59min (horário oficial de Brasília – DF).
1.3 A taxa de inscrição deverá ser paga mediante boleto bancário gerado no site da
UENP, durante os procedimentos de inscrição, até o dia 29/11/2017. O recolhimento da
taxa de inscrição deve ser realizado na rede bancária brasileira, dentro de suas condições
de funcionamento e normas. O valor da taxa de inscrição é R$ 100,00 (cem reais).
2 - DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
2.1 No dia 01/12/2017 será disponibilizada, por edital publicado no Diário Oficial Estado
e no site www.uenp.edu.br, no link específico do presente Teste Seletivo, a listagem com
as inscrições homologadas.
2.2 Somente poderão submeter-se às provas os candidatos cujas inscrições tenham sido
homologadas.
3 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 Os demais itens, inclusive os anexos, são disciplinados por meio do Edital nº
084/2017-GR, de 24/10/2017, e Edital de Retificação nº 088/2017-GR, de 01/11/2017,
publicados no DIOE nº 10056, de 26/10/2017, e 10061, de 06/11/2017.
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 (PR), 22 de novembro de 2017.
Profa. Fátima Aparecida da Cruz Padoan
REITORA
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