
 

            

 

 
 
 

EDITAL Nº 008/2022-PROGRAD  
 
CONVOCAÇÃO EM 2ª CHAMADA PARA MATRÍCULA, DOS 
APROVADOS NO CONCURSO VESTIBULAR UNIOESTE ESPECIAL 
PARA ENFERMAGEM COM ÊNFASE EM SAÚDE PÚBLICA - 
CÂMPUS DE FOZ DO IGUAÇU 
 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 
UNIOESTE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e considerando: 

- a Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, que proíbe que uma mesma pessoa 
ocupe 2 (duas) vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior; 

- os artigos nos. 80, 83, 84, 85, 86, 88 e 93 do Regimento Geral da Unioeste, com as 
alterações procedidas pela Resolução nº 069/2004-COU, de 3 de dezembro de 2004; 

- o Edital nº 122/2021-GRE de 14 de setembro de 2021 - Abertura das inscrições para 
Concurso Vestibular Unioeste especial para Enfermagem com Ênfase em Saúde Pública - câmpus 
de Foz do Iguaçu; 

- o Edital nº 003/2021-DCV de 18 de outubro de 2021 - Resultado do Concurso 
Vestibular Especial para o Curso de Enfermagem, com 
Ênfase em Saúde Pública, no Câmpus de Foz do Iguaçu; 

- a Portaria nº 08/2022-SETI de 15 de fevereiro de 2022, publicada no D.O.E de 17 de 
fevereiro de 2022, que autoriza o funcionamento do curso;  

- a prévia análise dos documentos exigidos para a matrícula na inscrição do referido 
processo; 

 
CONVOCA: 

 
Art. 1º Os candidatos classificados no limite das vagas, em 2ª chamada, no 

Concurso Vestibular Especial Unioeste, específico para o curso de Enfermagem com Ênfase em 

Saúde Pública - Câmpus de Foz do Iguaçu, conforme listagem anexa, devem realizar os 

procedimentos abaixo descritos no período de 7 a 10 de março de 2022 para requerer a 

confirmação de matrícula: 

 
I. acessar www.unioeste.br/sistemas e efetuar o Login; 
II. na área Outros Serviços, selecionar Inscrições SGPS; 

III. em Minhas Inscrições selecionar o processo “Concurso Vestibular Unioeste 
Especial para Enfermagem com Ênfase em Saúde Púbica - Câmpus de Foz 
do Iguaçu”; 

IV. clicar em Ação e em Enviar Arquivo para fazer envio/upload do anexo II deste 
edital preenchido. 

 
 

http://www.unioeste.br/sistemas


 

            

 

 

Art. 2º Após o envio do formulário de confirmação de matrícula, a Coordenação 

Acadêmica do câmpus de Foz do Iguaçu verificará se o candidato está classificado no limite das 

vagas, efetuará o cadastro e realizará a matrícula no Sistema de Gestão Acadêmica – Academus. 

Art. 3º O candidato que não confirmar a matrícula, perderá o direito a vaga, permitindo 

assim convocar próximos candidatos classificados. 

Art. 4º Em havendo vagas não preenchidas, será emitido edital de convocação em 

chamadas posteriores, até o preenchimento das vagas autorizadas. 

 
 
 

Publique-se. Cumpra-se.  
 
 

Cascavel 04 de março de 2022. 
 
 
 

Eurides Küster Macedo Junior  
Pró-Reitor de Graduação  

 
 

 
 

  



 

            

 

 
Anexo I do Edital nº 008/2022-Prograd 
 

Nome Classificação 

Robervânia de Sousa Silva 43 

Janete Alves Ramos 44 

Evton de Almeida Encarnação 45 

Indianara Aparecida Calamancio de Oliveira 46 

Santin Correa da Silva 47 

Maicon Veloso da Rosa 48 

Marinelza  de souza 49 

Thauane Jesus dos Santos Pacheco 50 

 
  



 

            

 

 
 

Anexo II do Edital nº 008/2022-Prograd 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

 

Eu, ________________________________________________________________, RG 

____________________, CPF _________________________, residente no Lote 

_____________________________________________ do Projeto de Assentamento 

________________________________________________________________, localizado no 

município de _____________________________________________, no Estado d__ 

_________________________________, classificado em ____ lugar, confirmo a matrícula no 

curso de Enfermagem com Ênfase em Saúde Pública – Unioeste Câmpus de Foz do Iguaçu para o 

ano letivo de 2022, estando ciente de que não posso ter vinculo em outro curso de graduação em 

Instituição de Ensino Superior Pública do Brasil, conforme Lei nº 12.089/2009 de 11 de novembro 

de 2009. 

Declaro ainda que estou ciente que toda na documentação entregue e informações fornecidas serão 

passiveis de verificação, a qualquer tempo, quanto a sua legitimidade e veracidade, sob pena de 

perda do direito a vaga para qual efetivou a confirmação de matrícula. 

 

 

___________________________, _____ de _______________________ de 2022.  

 

_______________________________________  
Assinatura 

 


