EDITAL Nº 025/2021 – GR
A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Profa. Fátima Aparecida da
Cruz Padoan, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo, resolve tornar
público a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE
VESTIBULAR, público, próprio e unificado, disciplinado pelo Edital nº 048/2020-GR, de
14/12/2020, para ingresso nos cursos de graduação da UENP, para classificação dos candidatos à
matrícula para o ano letivo de 2021.
Onde se lia:
12.14 O controle de presença será feito por meio de formulário próprio e deverá ser assinado
pelo candidato.
12.17 É obrigatório ao candidato assinar e apor a impressão digital do polegar direito no cartão
de respostas, sendo que a ausência da assinatura ou da impressão digital implicará na sua
desclassificação.
12.19 É vedado ao candidato se ausentar em definitivo da sala antes de decorridas 2h (duas
horas) do início da prova, assim como levar consigo o caderno de questões.
12.21 Os últimos três candidatos deverão assinar a Ata e deixar a sala ao mesmo tempo.
Leia-se:
12.14 O controle de presença será feito por meio do cartão de respostas, que deverá ser assinado
pelo candidato.
12.17 É obrigatório ao candidato assinar o cartão de respostas, sendo que a ausência da
assinatura implicará na sua desclassificação.
12.19 É vedado ao candidato se ausentar em definitivo da sala antes de decorrida 1h (uma hora)
do início da prova, assim como levar consigo o caderno de questões.
12.21 Os últimos três candidatos deverão deixar a sala ao mesmo tempo.

Gabinete da Reitora da UENP em
Jacarezinho, 14 de junho de 2021.
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