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EDITAL 003/2022 PS-LD

ESTATISTICA DE INSCRITOS E ENSALAMENTO PARA PROVA ESCRITA

 

Área/Subárea PcD¹ Ampla Concorrência

Engenharia de Produção/Gestão  0 04

PcD¹: Inscrições para as vagas des�nadas às pessoas com deficiência, nos termos do item 4 do Edital de
Condições Gerais 001/2019.

 

Não houve inscritos para área/subárea: Engenharia Mecânica/Processos de Fabricação.

 

Data da Prova Escrita: 24/05/2022

Sorteio do ponto: 24/05/2022, às 08h30

Início da prova: 09h30

Local da Prova: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Londrina 

Avenida dos Pioneiros, 3.131, Jardim Morumbi, Londrina, Paraná.

Bloco A, 1º andar, sala A105

 

 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO CONFIRMADA 

 

Área/subárea: Engenharia de Produção/Gestão

PROTOCOLO NOME DO CANDAIDATO

153558 MATHEUS RAPHAEL ELERO

153519 MURILLO VETRONI BARROS

153543 RODRIGO LIBANEZ MELAN



153469 THIAGO SPIRI FERREIRA

 

 

Importante:

- O  candidato deverá portar caneta esferográfica �nta azul, tonalidade escura, ou preta, ponta média.

- Para realização da prova o candidato deverá portar documento oficial de iden�dade, podendo ser
solicitado o comprovante de pagamento da inscrição e a Guia de Recolhimento da União – GRU.

- O acesso ao local de realização da Prova Escrita será fechado com 10 (dez) minutos de antecedência ao
início da prova.

- A Prova Escrita será disserta�va, com sorteio de ponto às 08h30 (oito horas e trinta minutos), sobre
tema a ser sorteado dentre os tópicos que compõem o programa, que está disponível no Anexo II deste
edital.

- Após o sorteio do ponto, o candidato terá até uma hora livre para consulta bibliográfica; transcorrido
esse prazo terá início a prova, com duração máxima de 02h30 (duas horas e meia).

- As anotações efetuadas no período de consulta não poderão ser u�lizadas na prova.

- Durante as provas, não será permi�do consulta a livros, revistas, folhetos e anotações, bem como o uso
de calculadora, computadores ou outros instrumentos.

 

 

Londrina, 16 de maio de 2022.
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