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PROCESSO SELETIVO REFERENTE AO EDITAL Nº 336/2022-PROGEPE

SETOR PALOTINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS

ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA RURAL

 

OBJETO: Resultado da prova de análise de currículo

 

A Comissão Julgadora, prevista no § 2º do Artigo 2º da Resolução 92/06-CEPE, torna público,
para conhecimento dos interessados, o resultado da prova de análise de currículo com a relação
dos candidatos aptos para a prova didática, do teste seletivo referente ao Edital nº 336/2022 –
PROGEPE do Setor Palotina, Departamento de Engenharias e Exatas, Área de Conhecimento:
Engenharia Rural, como segue:

 

Ordem de Inscrição Nome do Candidata(o) Resultado
1 Allan Remor Lopes Apto
6 Maiara Kawana Aparecida Rezende Apta
10 Fernanda Cristina Araújo Apta

 

Informações aos candidatos aptos:

O sorteio do ponto da prova didática 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 à 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 atentas 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 instalem no seu
computador com antecedência e após o recebimento do e-mail contendo o link, teste seu
funcionamento para evitar atrasos e ausência durante a realização da próxima etapa (sorteio do
ponto e prova didática).

 

 

Palotina, 26 de janeiro de 2023.
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