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Processo Seletivo - Edital 393/19-PROGEPE

04/12/2019 (Quarta-feira)
Neste dia não é necessária a presença dos candidatos.

14h - Instalação da Comissão Julgadora e abertura do processo de seleção dos
candidatos homologados, iniciando com a etapa da análise dos currículos.

18h - Publicação do edital com os candidatos habilitados para 2ª etapa eliminatória
(prova didática), com a data e o horário do sorteio do ponto de cada candidato
habilitado

Local: Sala 01 - Bloco Didático I

 

05/12/2019 (Quinta-feira)

14h - Instalação da Comissão Julgadora para o sorteio do ponto para a prova
didática

14:05 - Sorteio do ponto para a prova didática dos candidatos homologados e
habilitado para a prova didática, por ordem de inscrição e de hora em hora.

Local: Laboratório de informática II - Bloco Didático II

 

06/12/2019 (Sexta-feira)

14h - Instalação da Comissão Julgadora para realização da prova didática.

14:05 - Início da prova didática dos candidatos homologados e habilitado para a
prova didática, por ordem de inscrição e de hora em hora.

Após as 18h – divulgação do resultado final do teste seletivo. 

Local: Sala 01 - Bloco Didático I
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Palotina, 29 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO GUIMARÃES
RIBEIRO, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/11/2019,
às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR RAUL NEUMANN
SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/11/2019, às
14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABRICIO SCHWANZ DA
SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 29/11/2019, às
14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o
código verificador 2344845 e o código CRC 483458AB.

Referência: Processo nº 23075.068846/2019-97 SEI nº 2344845
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