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campo Concursos e Testes Seletivos, após, digitalizá-lo e enviar juntamente com justificativa de parecer 
favorável emitido por especialista na área de sua deficiência/necessidade, ao e-mail 
processoseletivos@uepg.br, indicando no campo Assunto  “PSS-EDITAL PRORH Nº 37/2018 - 
ATENDIMENTO ESPECIAL - PD” . 

5.1.1 No caso de o candidato usufruir de tempo adicional e não se enquadrar nos dispostos nos 
artigos 3° e 4º (e seus incisos) do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, bem como na Lei Estadual 
nº 16.945/2011, ou não comparecer à perícia, no dia e horário determinados, será eliminado do 
Processo Seletivo Simplificado.  

5.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá preencher o 
formulário “Requerimento de Atendimento Especial” , em até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data da 
realização da prova objetiva, preencher o formulário “Requerimento de Atendimento Especial” , conforme 
ANEXO I I I  e disponível no site www.uepg,br, no campo Concursos e Testes Seletivos, após, digitalizá-
lo e enviar, juntamente com cópia do RG de um acompanhante, que será o responsável pela guarda da 
criança,  ao e-mail processoseletivos@uepg.br, indicando no campo Assunto  “PSS-EDITAL PRORH Nº 
37/2018 - ATENDIMENTO ESPECIAL - LACTANTE”.  

5.2.1 O acompanhante e a criança ficarão em sala reservada, não sendo permitido à candidata a 
permanência em sala de prova com a criança, sob pena de não realização da prova objetiva. A 
candidata que não levar acompanhante não realizará as provas. 

5.3 Os candidatos que não fizerem as solicitações, de acordo com o disposto nos subitens 5.1 e 5.2, não 
terão suas solicitações apreciadas. 
5.4 A solicitação de condições especiais, para realização da prova, é atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Comissão Organizadora. 
5.5 Não é permitida a intervenção de terceiros para auxiliar o candidato portador de deficiência na 
realização da prova ou no exercício das funções inerentes à função a ser exercida pelo candidato, se 
aprovado.  
 

6.  O DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
6.1. Findo o prazo das inscrições e decorrido o prazo de pagamento do boleto bancário referente à taxa de 
inscrição, as mesmas serão verificadas e submetidas ao deferimento. 
6.2. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não efetivarem o pagamento do boleto bancário 
referente à taxa de inscrição. 
6.3. Os documentos referentes à comprovação do requisito mínimo exigido, conforme subitem 7.1 do 
presente Edital, somente serão analisados quando da assinatura do contrato dos candidatos aprovados. 
6.4. O edital de deferimento das inscrições e o local de realização da prova objetiva será publicado, no 
endereço eletrônico www.uepg.br link Concursos e Testes Seletivos a partir do dia 23 de abr il de 2018. 
6.5. Serão admitidos recursos, por escrito, dirigidos à Comissão Organizadora, ao Edital de deferimento 
das inscrições, enviados em até 02 (dois) dias úteis após a publicação do respectivo edital, em 
conformidade com os subitens 10.2 a 10.7 deste Edital. 
6.6. O edital de deferimento das inscrições, após a análise de recursos, será publicado, no endereço 
eletrônico www.uepg.br link Concursos e Testes Seletivo, até o dia 26 de abr il de 2018. 
 

7.  DAS VAGAS, DETALHAMENTO DA FUNÇÃO E TIPO DE PROVA 
7.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à contratação para as funções abaixo: 

Função AUXILIAR DE SUPORTE DE REDE 

Requisitos mínimos Ensino Médio Completo. 

Salár io R$ 1.384,56 

Taxa de Inscr ição R$ 85,00 

Vagas 1 (uma) 

Carga Horár ia 40 horas semanais 



Edital PRORH Nº 37/2018       Fls. 8 de 20 

Regime jur ídico e 
previdenciár io 

CRES – Contrato de Regime Especial 

Tipo de Prova 

Prova objetiva composta de 30 questões, sendo: 
02 de Conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
05 de Língua Portuguesa; 
05 de Matemática 
08 de Conhecimentos de Educação a Distância. 
10 de Conhecimentos de Informática 

 

Função  APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Requisitos mínimos Ensino Médio Completo. 

Salár io R$ 1.384,56 

Taxa de inscr ição R$ 85,00 

Vagas 1 (uma) 

Carga Horár ia 40 horas semanais 

Regime jur ídico e 
previdenciár io 

CRES – Contrato de Regime Especial 

Tipo de Prova 

Prova objetiva composta de 30 questões, sendo: 
02 de Conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
05 de Língua Portuguesa; 
05 de Matemática 
08 de Conhecimentos de Educação a Distância. 
10 de Conhecimentos de Informática 

7.2. Os candidatos classificados e não convocados para as vagas ofertadas serão considerados 
remanescentes e poderão ser convocados dentro do período de validade do Processo Seletivo 
Simplificado, de acordo com critérios de necessidade, conveniência e oportunidade. 
 

8.  DA DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
8.1. O Processo Seletivo Simplificado - NUTEAD será realizado em uma única etapa, com prova 
objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 
8.2. A aplicação da prova objetiva será realizada no dia 6 de maio de 2018, com abertura dos portões às 
8h00min, fechamento dos portões às 8h30min e início da prova às 9h00min. 
8.3. O local de aplicação da prova objetiva será divulgado em edital, no endereço eletrônico 
www.uepg.br  link Concursos e Testes Seletivos, conforme subitem 6.4 do presente Edital. 
8.4. Será de responsabilidade exclusiva do candidato, a identificação correta do local de realização da 
prova objetiva e o comparecimento no horário determinado, munido de: 

8.4.1. caneta esferográfica, de material transparente, com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa; 
8.4.2. ficha de inscrição, conforme determinado no subitem 1.2.1 deste Edital; que deverá ser 
entregue, devidamente assinada,  no momento da realização da Prova Objetiva e será retida 
pelos fiscais de sala. 
8.4.3. documento oficial de identificação original. 
8.4.4. São considerados documentos oficiais de identificação:  

8.4.4.1. Cédula de Identidade expedida por Secretaria Estadual de Segurança Pública, pelas 
Forças Armadas, pela Polícia Militar, por Ordens ou Conselhos Profissionais; Carteira de 
Trabalho emitida pelo Ministério do Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação com foto; 
Cédula de Identidade de Estrangeiro; Passaporte válido. 

8.4.5. Não serão aceitos quaisquer outros documentos que não os estabelecidos no subitem 8.4.4.1, 
nem tampouco documentos não originais ou danificados, rasurados ou ilegíveis, fotocópias, mesmo 
que autenticadas. 


