EDITAL N. 031/2017-CPPS

O Presidente da Comissão Permanente de Processos Seletivos da Universidade Estadual do
Paraná – UNESPAR, no uso de suas atribuições e considerando o Edital n.021/2017- CPPS,
referente ao concurso Público para Agente Universitário da Unespar,
R E S O L V E:
1º. Retificar edital 021/2017-CPPS nos itens abaixo:
No item 1.3
Onde se lê:
1.3. Não serão fornecidas informações por telefone quanto ao conteúdo deste Edital, aos
procedimentos e aos resultados das provas. TODO CONTATO REFERENTE AO CONCURSO
SERÁ EXCLUSIVAMENTE PELO E-MAIL: cpps@unespar.edu.br
Leia-se:
1.3. Não serão fornecidas informações por telefone quanto ao conteúdo deste Edital, aos
procedimentos e aos resultados das provas. TODO CONTATO REFERENTE AO CONCURSO
SERÁ EXCLUSIVAMENTE PELO E-MAIL: cpps.reitoria@unespar.edu.br
No item 1.9.1. I
Onde se lê:
I. No período de inscrições, o candidato enviará os documentos digitalizados para o e-mail
cpps@unespar.edu.br . O original do laudo médico será entregue para o RH no momento da
convocação para nomeação.

Leia-se:
I. No período de inscrições, o candidato enviará os documentos digitalizados para o e-mail
cpps.reitoria@unespar.edu.br . O original do laudo médico será entregue para o RH no momento da
convocação para nomeação.
No item 7.3. a
Onde se lê:
7.3. Quanto às Questões Objetivas:
a) No primeiro dia útil após a prova serão divulgados as questões da Prova Objetiva bem como o
gabarito provisório das questões objetivas, no endereço eletrônico www.cpps@unespar.edu.br;
Leia-se:
7.3. Quanto às Questões Objetivas:
a) No primeiro dia útil após a prova serão divulgados as questões da Prova Objetiva bem como o
gabarito
provisório
das
questões
objetivas,
no
endereço
eletrônico
http://progesp.unespar.edu.br/menu-principal/concursos-publicos

2 º Manter inalterados os demais itens e subitens que compõem o edital 021/2017-CPPS.
3º. Publique-se no Suplemento de Concursos Públicos Estaduais do Diário Oficial do Estado do
Paraná – DIOE, no quadro de Editais dos campi da Unespar e no sítio www.unespar.edu.br.

Curitiba, 23 de novembro de 2017.

Profa. Rosemari Magdalena Brack
Presidente da CPPS/UNESPAR
Portaria n. 620/2016 de 08/08/2016

