EDITAL Nº 099/2018-GR
A Reitora 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 020/2017GR, de 22/02/2017, de Resultado Final e Edital n° 021/2017 de 23/02/2017 de Retificação de
Resultado, publicados no DIOE - Suplemento de Concursos nº 9894 de 24/02/2017 e 9895 de
01/03/2017, respectivamente.
Considerando o Decreto Estadual nº 9026/2018, de 16 de março de 2018, de autorização
para contratação de docente temporário e a necessidade de substituir o docente Carlos Eduardo
Delfino Vieira, RG. nº 3.585.686-2 PR, por motivo de desligamento a pedido,
RESOLVE
1 - CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Teste Seletivo para
professor colaborador, aberto e disciplinado por meio do Edital nº 075/2016-GR, de 20/12/2016,
publicado no DIOE – Suplemento de Concurso nº 9878, de 22/12/2016, para comparecer até o
dia 18/06/2018, para aceite da vaga e entrega de cópia da documentação especificada no site:
www.uenp.edu.br/prorh acompanhada dos respectivos originais para efeitos de autenticação, no
horário e local abaixo mencionado, conforme segue:
CAMPUS DE 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 14:00 às 17:00 horas
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO
Curso: Ciências Biológicas
Área/subárea de conhecimento: Biologia Geral II
Nº Ins.
Nome
RG
509
RICARDO BELMONTE LOPES
66793192 PR
2 – INFORMAR o candidato aprovado que o não comparecimento na data estipulada acarretará
em sua desclassificação sendo convocado o próximo classificado da lista.
3 – INFORMAR que no caso da não apresentação do título exigido nos termos do edital, 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 do Campi da UENP, bem
como pelo site: www.uenp.edu.br.
Jacarezinho (PR), 14 de junho de 2018.
Assinado no Original
Profa. Fátima Aparecida da Cruz Padoan
REITORA
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