Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da
Vitória Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Administração

ERRATA DO EDITAL Nº 89/2016 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

A PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO torna público o processo
seletivo para recrutamento de estagiário para preenchimento de vagas na sede da
UNIUV em União da Vitória – PR e São Mateus do Sul-PR, nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:

ÁREA

Clínica de
Odontologia

CARGA
HORARIA

REQUISITOS MINIMOS

03

6h diárias (30h
semanais)

Estar devidamente matriculado e
frequentando os Cursos de Técnico de
Enfermagem ou Técnico de Sáude Bucal
(idade mínima 16 anos, conforme
legislação vigente). Disponibilidade no
período diurno e/ou noturno, conforme
necessidade do setor.

VAGAS

CARGA
HORARIA

REQUISITOS MINIMOS

6h diárias (30h
semanais)

Estar devidamente matriculado e
frequentando os Cursos de Técnico de
Enfermagem, Técnico de Saúde Bucal
ou Auxiliar de Saúde Bucal (idade
mínima 16 anos, conforme legislação
vigente). Disponibilidade no período
diurno e/ou noturno, conforme
necessidade do setor.

VAGAS

LEIA-SE:

ÁREA

Clínica de
Odontologia

04

ONDE SE LÊ:
RESULTADO:
1. O resultado final será composto pela somatória das notas obtidas em
cada uma das etapas citadas acima, sendo 50% da nota correspondente à prova
dissertativa e 50% pela somatória da entrevista e análise de currículo.
2. Será publicado o edital com o resultado final no dia 23/02/2017, a
partir das 19h, no mural da Secretaria da UNIUV, contendo a relação dos candidatos
aprovados em ordem de classificação.

LEIA-SE:
1. O resultado final será composto pela somatória das notas obtidas em
cada uma das etapas citadas acima, sendo 50% da nota correspondente à prova
dissertativa e 50% pela somatória da entrevista e análise de currículo.
2. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem nota
igual ou superior a 5,00 (cinco) pontos.
3. Será publicado o edital com o resultado final no dia 23/02/2017, a
partir das 19h, no mural da Secretaria da UNIUV, contendo a relação dos candidatos
aprovados em ordem de classificação.
Registre-se e Publique-se.
União da Vitória, 10 de fevereiro de 2017.
Rosidete Maria Karpinski da Costa
Pró-Reitora de Administração

