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EDITAL

RESULTADO DA PROVA DE ANÁLISE DE CURRÍCULOS DO TESTE SELETIVO PARA A
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO

EDITAL 114/2021 - PROGEPE

Processo nº 23075.018027/2021-13

SETOR PALOTINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS

ÁREA DE CONHECIMENTO: Engenharia Elétrica / Engenharia Eletrotécnica / Engenharia
Industrial Elétrica / Engenharia de Energia

Ordem de Inscrição NOME DO CANDIDATO SITUAÇAO

4 TIAGO ARAUJO ALVARENGA APTO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES AO(S) CANDIDATO(S) APTO(S):

O sorteio e a prova didática ocorrerão na Plataforma Microsoft Teams, por favor tenham a
plataforma instalada no seu computador para a realização desta etapa.

Cada candidato APTO receberá um e-mail contendo o link de acesso a sua sala para a realização
do sorteio do ponto e prova didática.

Será de RESPONSABILIDADE do candidato garantir o acesso à sala da Plataforma Microsoft
Teams. Para isso é necessário seguir as etapas de autenticação para ter a liberação do acesso a
sua sala.

assim, pedimos que, logo após o recebimento do e-mail, o candidato APTO faça o acesso a
plataforma para evitar transtornos e garantir que estará presente na sala no seu horário para a
realização da próxima etapa do teste seletivo.

Problemas de queda de rede e/ou eletricidade podem ocorrer durante a realização da próxima
etapa levando a alterações nos horários previstos, por isso fiquem atentos as informações
enviadas por e-mail/publicação durante os dias da realização do sorteio e prova didática.

Caso ainda não tenha usado a Plataforma Microsoft Teams, sugerimos que instale no seu
computador com antecedência e após o recebimento do e-mail contendo o link, teste seu
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funcionamento para evitar atrasos e ausência durante a realização da próxima etapa (sorteio do
ponto e prova didática).

 

Palotina, 18 de maio de 2021.

 

Atenciosamente,

A banca julgadora.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COIMBRA ARAUJO,
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/05/2021, às 15:09, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RITA DE CASSIA DOS ANJOS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/05/2021, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO ROMANI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/05/2021, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3525959 e
o código CRC E76D2D6C.

 
Referência: Processo nº 23075.018027/2021-13 SEI nº 3525959
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