EDITAL Nº 070/2022-GR
O Reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Prof. Dr. Fábio Antonio
Néia Martini, no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital nº 037/2022-GR, de
01/07/2022, publicado no DIOE nº 11213, de 08/07/2022, e demais publicações, e a necessidade
de adotar medidas de biossegurança, com base nas Orientações de Biossegurança da UENP, torna
público o edital específico com os PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA para realização do
Concurso Público de provas e títulos para provimento do cargo de Professor Não Titular de Ensino
Superior da carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná, conforme segue:
1 O uso de máscara é obrigatório para candidatos com sintomas de síndrome gripal ou contato
próximo com indivíduos com Covid-19.
2 O uso de máscara é recomendado para não vacinados contra a Covid-19 ou com imunização
incompleta, para pessoas imunocomprometidas, bem como idosos, gestantes com ou sem
comorbidades, e para puérperas ou pessoas com condições médicas subjacentes.
3 Os candidatos podem optar por usar a máscara durante a realização das provas.
4 Todos os candidatos deverão higienizar as mãos com água e sabonete líquido e/ou com álcool
em gel 70%, frequentemente.
5 É permitido ao candidato levar seu próprio frasco (tamanho pequeno) de álcool gel, desde que
sem rótulo.
6 Todas as salas de provas terão dispensadores de álcool em gel 70%.
7 O candidato poderá levar sua garrafa (sem rótulo) com água.
8 O candidato que desobedecer às determinações estabelecidas neste protocolo será desclassificado
do concurso público.

E, para que surtam os efeitos legais, mandou expedir o presente Edital que será divulgado
no Diário Oficial do Estado do Paraná e no site da UENP.

Gabinete da Reitoria da UENP, em
Jacarezinho (PR), 22 de setembro de 2022.
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Reitor
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