
GABINETE DA REITORIA

EDITAL Nº 001/2008-CETS

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES AO 1º 
TESTE  SELETIVO  SIMPLIFICADO  2008 
PARA  CONTRATAÇÃO  DE  AGENTE 
UNIVERSITÁRIO DA UNIOESTE.

A Comissão Examinadora da Documentação de Teste Seletivo para Agentes 
Universitários (CETS)  da Universidade Estadual  do Oeste  do  Paraná (Unioeste), 
constituída e com competência conforme dispõe a Portaria nº 2249/2008-GRE, e 
considerando:

- os dados e as informações fornecidas pelos candidatos nos requerimentos 
de inscrição ao 1º Processo Seletivo Simplificado 2008 para Contratação de Agente 
Universitário da Unioeste, por prazo determinado, e

- a apreciação da documentação apresentada pelos candidatos inscritos, feita 
pela CETS, para avaliar a conformidade com o Edital nº 067/2008-GRE,

TORNA PÚBLICO:

1.  Ficam  homologadas  as  inscrições  dos  candidatos  cujos  nomes  estão 
qualificados, no Anexo, com a apreciação de “inscrição homologada”.

2. Ficam não homologadas as inscrições dos candidatos cujos nomes estão 
qualificados, no Anexo, com a apreciação de “inscrição não homologada”.

3. Para os candidatos cujos nomes constam do Anexo com a qualificação de 
“inscrição não homologada”, cabe pedido de recorrência, protocolizado junto à 
Unioeste até as 17:30 horas do dia 08 de julho de 2008.

4. Os candidatos  cujos  nomes  constam  do  Anexo  com  a  qualificação  de 
“inscrição  com  exigências  a  cumprir”,  deverão  apresentar  a  documentação 
exigida  no  Edital  nº  067/2008-GRE  e  citada  no  anexo  a  este  edital, 
impreterivelmente,  no  período a ser  fixado em Edital  específico,  de convocação, 
para fins de contratação, sob pena de perderem a vaga para a qual concorreram.

5.  As  inscrições  de  nºs  28  (Gracielli  Tatiane  Trindade),  131  (Cristiane 
Guillande),  176 (Luciana Klein),  198 (Simone Andréia Paetzold),  223 (Vinicio José 
Schenato),  277 (Ana Paula Naliatei), 301 (Michelle Alves dos Santos),  308 (Marina 
Ransolin  Rodrigues),  321  (Edileuza  Barbosa),  342  (Carlos  Eduardo Ferraz),  365 
(Mirian Ledi Killing),  417 (Edviges Pyc), 434 (Rejane Pyc Harmann), 435 (Samuel 
Lucas Laurensi),  465 (Mariane Keilla Filler Goehl),  472 (Lucimar Silva dos Santos), 
ficam  inválidas  por  motivo  da  não-apresentação  da  respectiva  documentação 
prevista no item no Edital nº 067/2008-GRE.

Publique-se e Cumpra-se.
Cascavel, 04 de julho de 2008.

RUTH DUARTE MENEZES CORREIA
Presidente da Comissão Examinadora de Teste Seletivo - CETS
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