E D I T A L Nº 085/2017-GR
O Vice- reitor 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 065/2017-GR,
de 08/08/2017, de Resultado Final do Teste Seletivo e Edital 066/2017-GR, de 09/08/2017, de
Retificação do Edital de Resultado Final para contratação de docente colaborador em regime CRES,
publicado no DOE - Suplemento de Concursos nº 10006 de 11/08/2017,
Considerando o Decreto Estadual nº 6511/2017, de 29/03/2017, publicado no DOE nº 9915,
de 29/03/2017, que autorizou a contratação de docente temporário,

RESOLVE:

1 - CONVOCAR a candidata abaixo-relacionada, aprovada e classificada no Teste Seletivo para
professor colaborador, realizado em conformidade com o Edital de Publicação nº 047/2017-GR, de
14/06/2017 e aditivos nºs. 049/2017-GR de 23/06/2017 e 050/2017-GR de 28/06/2017, publicados no
DOE nºs. 9969, de 21/06/2017, 9973 de 27/06/2017 e 9976 de 30/06/2017, respectivamente, para
comparecer até o dia 01/11/2017, 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, nos horários e locais abaixo mencionados, conforme segue:
CAMPUS DE JACAREZINHO
Local: Av. Getúlio Vargas, nº 850 – Jacarezinho – PR
Pró-Reitoria de Recursos Humanos
Horário: 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO/PEDAGOGIA
Área/subárea de conhecimento: PG01 - Educação/Fundamentos da Educação - 01 vaga – RT-40
Ins. Nome
RG
166 Analigia Miranda da Silva
409421297-SP
2 - INFORMAR a candidata aprovada que o não comparecimento na data estipulada acarretará em
sua desclassificação sendo convocado o próximo classificado da lista.
3 - INFORMAR que no caso dá 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 dos Campi da UENP, bem como pelo site:
www.uenp.edu.br
Jacarezinho, 26 de outubro de 2017.
Assinado no Original
Prof. Fabiano Gonçalves Costa
VICE-REITOR
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