Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da
Vitória Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Administração

ERRATA 2 DO EDITAL Nº 89/2016 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

A PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO torna público o processo
seletivo para recrutamento de estagiário para preenchimento de vagas na sede da
UNIUV em União da Vitória – PR e São Mateus do Sul-PR, nos seguintes termos:
ONDE SE LÊ:
SELEÇÃO:
(…)
3. A entrevista será realizada logo após o término da prova dissertativa e
terá o valor de 5 (cinco) pontos. E os critérios avaliados serão: interesse, motivação e
postura; capacidade de expressão e comunicação, sentido de organização e interrese
pelo aprendizado; capacidade de relacionamento; disponibilidade no período indicado no
requisitos mínimos e conhecimento das tarefas inerentes à função.
LEIA-SE:
SELEÇÃO:
[…]
3. A entrevista será realizada logo após o término da prova dissertativa e
para as áreas: Escritório Modelo, Conselho Editorial e Clínica Odontologico e no dia 23 de
fevereiro, às 14h, na sala 225, para as áreas: Agexcom, RH, Secretaria e Reitoria.
Terá o valor de 5 (cinco) pontos e os critérios avaliados serão: interesse, motivação e
postura; capacidade de expressão e comunicação, sentido de organização e interrese
pelo aprendizado; capacidade de relacionamento; disponibilidade no período indicado no
requisitos mínimos e conhecimento das tarefas inerentes à função.
ONDE SE LÊ:
RESULTADO:
2. Será publicado o edital com o resultado final no dia 23/02/2017, a
partir das 19h, no mural da Secretaria da UNIUV, contendo a relação dos candidatos
aprovados em ordem de classificação.
LEIA-SE:
RESULTADO:
[…]
2. Será publicado o edital com o resultado final no dia 24/02/2017, a
partir das 19h, no mural da Secretaria da UNIUV, contendo a relação dos candidatos
aprovados em ordem de classificação.

Registre-se e Publique-se.
União da Vitória, 21 de fevereiro de 2017.
Rosidete Maria Karpinski da Costa
Pró-Reitora de Administração

