Republicado 05/02/2019 às 11:35
EDITAL 013/2019 – PRORH
O Pró-Reitor de Recursos Humanos da Universidade Estadual do Norte do Paraná
(UENP), Prof. Lucas de Oliveira Araújo, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO o NOVO CRONOGRAMA para área/subárea de conhecimento:
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS/MICROBIOLOGIA do Teste Seletivo para contratação de
docente na modalidade “CRES - Contrato em Regime Especial”, não integrante da Carreira
Docente, a seguir:
ATIVIDADE
Publicação dos componentes das bancas examinadoras
Período de recurso de impugnação da banca examinadora
Resultado de impugnação da banca examinadora
Sorteio do ponto para prova escrita
Prova escrita
Avaliação da prova escrita pela banca examinadora
Resultado da prova escrita
Sorteio do tema para a prova didática
Prova didática
Entrega de currículo lattes documentado para a Comissão
Avaliação dos títulos pela banca examinadora
Resultado final
Período de recurso de resultado final
Análise de recurso
Resultado do recurso
Convocação dos aprovados para contratação

DATAS
05/02/2019
06/02/2019 e 07/02/2019
07/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
11/02/2019
13/02/2019 e 14/02/2019
14/02/2019 e 15/02/2019
14/02/2019 e 15/02/2019
14/02/2019 e 15/02/2019
18/02/2019
19/02/2019 e 20/02/2019
21/02/2019 e 22/02/2019
25/02/2019
A partir de 26/02/2019

O sorteio do tema para prova escrita ocorrerá no dia 08 de fevereiro de 2019, às
8h30min, na Sala 1, localizada na Rua Portugal, 340, Cornélio Procópio – PR, sendo
facultada a presença dos candidatos.
A prova escrita será realizada no dia 08 de fevereiro de 2019, às 9 horas, na Sala 2,
localizada na Rua Portugal, 340, Cornélio Procópio – PR.
As demais cláusulas do Edital Nº 019/2018-PRORH, de 30/12/2018, publicado no
DIOE nº 10346, de 03/01/2019, permanecem inalteradas.
E, para que surtam os efeitos legais, mandou expedir o presente Edital que será
divulgado nos editais dos Campi da UENP, no Diário Oficial do Estado – Suplemento de
concursos, bem como pelo site: www.uenp.edu.br.

Jacarezinho (PR), 05 de fevereiro de 2019.
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