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EDITAL Nº 001/2022-PS-AP

 

ESTATÍSTICA / ENSALAMENTO

Data da Prova Escrita: 22/05/2022
Sorteio do ponto: 08h30min
Início da prova: 09h30min
Término da prova: 12h
 
Local da Prova:
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Rua Marcílio Dias, 635
Jardim Paraíso - Sen�do Parque Ecológico da Raposa
Apucarana - PR
 
O candidato deverá comparecer ao local designado para a Prova Escrita com antecedência de 30 (trinta) minutos do
horário previsto, munido do documento oficial de iden�ficação e caneta esferográfica �nta azul, tonalidade escura, ou
preta, ponta média, podendo ser solicitado o comprovante de pagamento da inscrição e a Guia de Recolhimento da União
- GRU.

 

Edital nº 001/2022-PS-AP
Área/Subárea Inscritos Bloco/Sala

MATEMÁTICA/PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 04 M-001

 

LISTA DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO CONFIRMADA

 

ÁREA/SUBÁREA: MATEMÁTICA/PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

Protocolo Nome

153192 ALISSON YOUNIO DE SOUZA FRANCO 

153234 ELIZANDRA KARLA ODORICO 

153466 LIGIA BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO 

153484 RAFAEL CASTRO DOS SANTOS NASCIMENTO 

 

IMPORTANTE:

Durante a prova não será permi�do consulta a livros, revistas, folhetos e anotações, bem como o uso de
calculadora, computadores ou outros instrumentos, exceto se previstos pela Banca Examinadora, no respec�vo
programa.

Reforçamos que estarão sendo seguidas todas as medidas de segurança sanitárias recomendadas pelos órgãos de
saúde, sendo man�do o distanciamento entre os candidatos durante a realização da prova, a higienização e
ven�lação dos ambientes a serem u�lizados e a disponibilização de álcool 70º para higienização das mãos dos
par�cipantes. Além disso, mesmo não havendo mais a obrigatoriedade do uso de máscaras, mantemos a
recomendação de sua u�lização.



 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) DIEGO APARECIDO MARONESE,
COORDENADOR(A), em (at) 11/05/2022, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil �me),
com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the website)
h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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