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Edital Nead Nº 13/2014

Edital de Convocação da Seleção de Funcionários no âmbito do Sistema

Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

O Coordenador da UAB/UEL torna público, em observância ao Convênio nº

773624/2012,  nova Convocação do processo  seletivo aberto pelo Edital  Nead nº

04/2014.

Em virtude do pedido de desligamento de candidato aprovado e convocado
para a função de Técnico Administrativo, e obedecendo rigorosamente o resultado
publicado no edital nº 006/2014, procedemos à seguinte convocação.

Nome Função - resultado

THAYSE CIGOTT FIGUEIREDO NUNES Técnico Administrativo
Aprovado (a)  3º

Fica  assim  convocada  a  candidata,  acima  relacionada,  para  a  entrega  dos

documentos e assinatura do Termo de Compromisso para início das atividades.

A  carga  horária  a  ser  cumprida  será  de  40  (quarenta)  horas  semanais

distribuídas de segunda a sexta-feira das 14 às 18h e das 19 às 23hrs.

A  convocada  deverá  comparecer  no  Núcleo  de  Educação  a  Distância  –

Endereço: Universidade Estadual de Londrina – Rodovia Celso Garcia Cid – PR 445 –

KM 380 – Campus Universitário - Núcleo de Educação a Distância – Nead/ Labted –

(prédio do CLCH – 2º andar, sala 144) no dia 31 de março de 2014 das 09 as 11h,

portando os seguintes documentos:

1.1. Formulário de inscrição original fornecido pelo edital Nead nº 04/2014,
totalmente preenchido; 

1.2. Fotocópia simples da Cédula de Identidade;
1.3. Fotocópia simples do CPF;
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1.4. Fotocópia simples do Título de Eleitor e comprovante de voto da última
eleição;

1.5. Documento comprobatório  de Curso Superior  (fotocópia  autenticada
do diploma), e no caso de graduandos, comprovante de matrícula e/ou semelhante
emitido no máximo a 30 (trinta) dias.

1.6. Cópia do Currículo Vitae;
1.7. Declaração  de  Carga  Horária,  ausência  de  Vínculo  e  não  Servidor

Público  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  original fornecido  pelo  Edital  Nead  nº
04/2014;

1.8. Cópia do cartão de PIS e/ou da página da CTPS que conste o número do
PIS.

1.9. Apresentar  comprovante  (cópia  simples)  das  obrigações  militares
(candidatos do sexo masculino).

Caso  a  candidata  convocada  deixe  de  apresentar  quaisquer  documentos

solicitados  acima  e/ou  não  compareça  no  dia  e  horário  acima  descritos,  fica

caracterizada  a  desistência  da  participação  no  processo  seletivo,  sendo  este

eliminado, não cabendo recurso.

Londrina, 28 de março de 2014.


