
GABINETE DA REITORIA 
 
 

EDITAL Nº 044/2017-GRE 
 

ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 
ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO 
DO CURRÍCULO PARA O 1º PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO – PSS1-2017 PARA CONTRATAÇÃO 
DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR POR PRAZO 
DETERMINADO. 

 
 
 

O Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, no 
uso das atribuições legais e estatutárias, considerando,  

- o Edital nº 032/2017-GRE, de 06 de abril de 2017; 
- a paralização dos funcionários da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (Correios) por prazo indeterminado, 
 
TORNA PÚBLICO: 
 
Art. 1º A alteração e prorrogação do prazo para a entrega da documentação 

para Avaliação do Currículo publicada pelo Edital nº 032/2017-GRE, de abertura das 
inscrições e realização do 1º Processo Seletivo Simplificado 2017 – PSS1-2017, 
para a contratação de Professor de Ensino Superior, passando os itens relacionados 
ter a seguinte redação: 

 
LEIA-SE: 
 
5. DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 
 
“..... 
 

5.4 – A documentação exigida para a inscrição deve ser entregue nos setores de 
Recursos Humanos em um dos Campi da UNIOESTE mais próximo ou que convier ao 
candidato ou na COGEPS, pessoalmente ou por autorização a terceiro através de 
procuração (dispensado o reconhecimento de firma), e, se já enviada pelos Correios, 
na modalidade de “Sedex” ou equivalente, respeitados os prazos do Edital nº 
032/2017-GRE, deverá aguardar a entrega, posteriormente, pelos Correios, 
acompanhando o rastreamento da documentação. 

 
5.5 – A documentação referente a inscrição e o currículo devem ser entregue até o 
dia 30 de maio de 2017, a saber: 
 



5.5.1 – No caso de comparecimento pessoal ou através de procurador a um dos locais 
indicados no item 5.4, o horário de atendimento será: de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 11h30min e das 13h30min às 17h. 
 
5.5.2 – No caso da documentação que foi enviada por meio de “Sedex” ou equivalente, 
e postada até as 17h do dia 03 de maio de 2017, para o seguinte endereço: 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná –UNIOESTE/COGEPS, Rua Universitária, 
n° 1.619, Jardim Universitário, CEP 85.819-110, PSS1-2017 para Docentes, 
Cascavel, Estado do Paraná, e recebida pela COGEPS, observar se o nome consta 
da relação a ser publicada no dia 12 de maio de 2017, entregues pelos Correios ou 
pessoalmente em prazo anterior. 
 
5.5.3 - Caso o nome não figure na relação na data de 12 de maio de 2017, o prazo 
para a entrega da documentação será até 30 de maio de 2017, nos locais indicados 
no Item nº 5.4. 
 
5.7 – O currículo deve estar atualizado até o ato da inscrição, ou seja, 03 de maio de 
2017, e as atualizações realizadas, posteriormente, não serão pontuadas. 
 
......” 

  
Art. 2º Demais informações constantes do Edital nº 032/2017-GRE, permanecem 
inalteradas. 

 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 

 
Cascavel, 03 de maio de 2017. 

 
 
 
 
 
 

PAULO SÉRGIO WOLFF 
Reitor 


