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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA GERAL - CÂMPUS TOLEDO
DIR. DE GRAD. E EDUCACAO PROFISSIONAL-TD

RESULTADO DO EDITAL DIRGRAD-TD Nº 022/2019

A Diretoria de Graduação e Educação Proﬁssional do Câmpus Toledo, da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, TORNA PÚBLICO o resultado da seleção de
candidatos à vaga de Estágio Remunerado para o Departamento de Biblioteca nos termos do Edital
022/2019.
1. DO RESULTADO
Nome do candidato
Resultado
Cleber Rodrigues Cavalcante Desclassiﬁcado. Mo vo: não foi atendido o item 2 do Edital 022/2019.
Paulo Vinicius Damaceno Iembo
Cadastro de Reserva
Robson Luiz Ferreira Barreto
Classiﬁcado
Vitória Daniel
Desclassiﬁcada. Mo vo: não foi atendido o item 2 do Edital 022/2019.

2. DA CONVOCAÇÃO
2.1. Apresentação dos documentos para os candidatos classiﬁcados ocorrerá nos dias 23 e 24 de maio de
2019;
2.2. A convocação para o estágio será realizada mediante contato telefônico e e-mail encaminhado ao
candidato selecionado;
2.3. Serão considerados para convocação o telefone e e-mail registrados pelo candidato no ato da
Inscrição;
2.4. O candidato selecionado que desis r formalmente ou não manifestar-se nos prazos do item 2.1 ou não
assumir as atribuições do estágio quando convocado, será excluído da lista de classiﬁcação;
2.5. O início das a vidades está previsto para 27/05/2019;
2.6. Os documentos que devem ser apresentados para contratação são:
a. 01 (uma) foto 3X4;
b. Carteira de trabalho;
c. Cópia da Carteira de iden dade;
d. Cópia do CPF;
e. Cópia do tulo de eleitor;
f. Declaração de matrícula atualizada;
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g. Dados bancários: Número da Agência, Número de Conta Corrente e Banco (Caixa Econômica
Federal ou Banco do Brasil);
h. Comprovante de residência atualizado (úl mos 60 dias);
2.7. O estagiário deverá ter em mãos todos os documentos mencionados para poder iniciar o processo de
contratação.

Toledo, 20 de maio de 2019.

Raquel Ribeiro Moreira
Diretora de Graduação e Educação Profissional
Documento assinado eletronicamente por RAQUEL RIBEIRO MOREIRA, DIRETOR(A), em 21/05/2019, às 09:16,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.u pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0847436 e o código CRC BA3B2794.
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