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QUALIFICADOS A ENTREVISTA REFERENTE EDITAL Nº 01/2022 - DEPET-LD

 
 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) MARCOS JERONIMO GOROSKI
RAMBALDUCCI, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em (at) 15/02/2022, às 07:26, conforme horário oficial
de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º,
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida  no s i te (The authen�ci ty of this  document can be
checked on the webs i te) h�ps ://sei .u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferi r&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the
verifica�on code) 2541262 e o código CRC (and the CRC code) B0821386.

Os candidatos qualificados à entrevista referente ao Edital 01/2022 DEPET-LD e relacionados abaixo, são
aqueles que atenderam aos itens do tópico 5 do referido Edital: 

Ana Paula Ribeiro Rodrigues 
Arthur Longhini  Tiberti
Arthur Pietrobon Baldo
Gabriel Sampaio Graça
Helena Ceciliato Azambuja
Luana dos Anjos Lima Rodrigues 
Matheus de Souza Rocha
Maycon Jonathan Brandt Gross 
Myrianne Rainieri

A entrevista está programada para amanhã (16/02/2022) às 15:00. Nos concentraremos primeiramente
no CEPI-LD (Bloco D)  às 14:30, o Caso algum candidato pré-qualificado tenha enviado a DECLARAÇÃO
DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS e não conste na lista acima, por favor, entre em contato pelo e-
mail depet-ld@u�pr.edu.br ou mrambalducci@u�pr.edu.br

A lista oficial será publicada na página da DIREC-LD no início da tarde.

A entrevista está programada para amanhã (16/02/2022) às 15:00. Nos concentraremos primeiramente
no CEPI-LD (Bloco D)  às 14:30, onde  será feita a apresentação do ambiente e das a�vidades da função
aos candidatos.

O formato da entrevista é em grupo. A banca de entrevistadores será composta por Mirela Rovera� e
Marcos Rambalducci. Tão logo seja concluída a apresentação no CEPI_LD será indicado o local da
entrevista.

Atenção: Estrita observância aos protocolos  sanitários.
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