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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 
EDITAL DE PROVA PRÁTICA – TÉCNICO EM INFORMÁTICA 009/2022 

 

 
A PREFEITURA DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados o Edital de Convocação Prova de 
Prática – Técnico em Informática do Concurso 001/2020. 

 
Art. 1º A Prova Prática será aplicada para o cargo de TÉCNICO EM INFORMÁTICA no dia 13 de fevereiro de 2022, na 

cidade de Cornélio Procópio. É de responsabilidade do candidato a leitura do Edital na íntegra. 
 
Art. 2º Os candidatos aprovados dentro da linha de corte conforme Edital de Resultado Final, irão realizar a Prova Prática 

no período da manhã em horário pré-determinado conforme Anexo Único deste Edital. 
 

Art. 3º Os candidatos convocados deverão comparecer na UTFPR – Campus Cornélio Procópio, localizada na Av. Alberto 
Carazzai nº 1640, Vila Seugling, na cidade de Cornélio Procópio. 

 
Art. 4º Para realização da Prova Prática é obrigatória a apresentação de DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL COM FOTO. São 

considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e 
conselhos de classe que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 
como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503, art. 159, de 23/09/1997. Em caso de perda ou 
roubo dos documentos, o candidato deverá apresentar Boletim de Ocorrência emitido nos últimos 30 (trinta) dias, que será 
retido pela coordenação. NÃO SERÃO PERMITIDOS outros documentos que não constam no Edital de Abertura ou protocolos, 
ainda que autenticados, e documento de forma digital. 

 
Art. 5º Devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), os candidatos deverão seguir alguns protocolos obrigatórios e de 

sua responsabilidade: uso de MÁSCARA FACIAL (levar máscaras reservas para troca, quando necessário); LEVAR GARRAFA COM 
ÁGUA transparente e sem rótulo; e ÁLCOOL 70% para uso pessoal. NÃO será permitido o uso de bebedouros (estarão lacrados), 
nem aglomerações nos pátios e ao redor dos Locais de Prova.  

 
Art. 6º Orientações importantes aos candidatos:  
 Todos deverão usar máscara durante todo o período de prova e em todas as dependências do local; 
 Evitem contato físico com terceiros;  
 Utilizem álcool em gel 70% regularmente;  
 Evitem tocar superfícies como maçanetas e corrimãos;  
 Ao tossir ou espirrar, cubram a boca com o antebraço ou lenço descartável;  
 Evitem tocar nos olhos, nariz e boca;  
 Não saia de casa caso esteja em isolamento e/ou positivado; 
 Obedeçam às regras sanitárias; 
 Mantenham o distanciamento devido nas áreas de fluxo de pessoas.  
O Instituto UniFil também tomará as medidas cabíveis e necessárias, como aferição da temperatura corporal para 

confirmação do bom estado de saúde dos candidatos e equipe, higienização de todas as instalações etc. É dever do candidato 
obedecer às regras do Local de Prova, sendo passível de anotação em Ata para devida análise da comissão e possível eliminação 
do candidato que não obedecer às medidas impostas neste edital. 
 

Art. 7º Os candidatos que apresentarem temperatura igual a 37,1ºC ou superior serão encaminhados ao posto de saúde 
mais próximo, por apresentarem um dos sintomas da covid-19 e não poderão realizar prova. Todos os candidatos assinarão 
declaração informando não estarem em isolamento e/ou suspeita, sob as penas da Lei (Art. 268 do Código Penal - em caso de 
descumprimento, detenção de um mês a um ano, e multa). 
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Art. 8º Os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30min (trinta minutos) do horário fixado para o 
fechamento do portão de acesso ao local de prova.  

 
Art. 9º As provas serão realizadas conforme descrito no Edital de Abertura, independente das condições climáticas. Não 

será permitida, em hipótese alguma, a realização da prova em horário diferente da convocação, e/ou entrada após o fechamento 
dos portões. Não será permitido filmagem e/ou fotos pelos candidatos e/ou terceiros podendo o candidato ser eliminado do 
certame.  

 
Art. 10º O Instituto UniFil aconselha aos candidatos que NÃO levem equipamentos eletrônicos e/ou quaisquer outros 

objetos não permitidos, conforme Edital de Abertura, estando sujeito a eliminação do Concurso Público. 
 
Art. 11º Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de nenhum candidato após o fechamento dos portões; 

realização da Prova sem o documento de identificação oficial original com foto ou realizar a prova em outro local que não seja o 
informado neste edital; sem máscara facial e/ou que estejam em isolamento social, febre ou qualquer outro sintoma de doenças 
transmissíveis. Também não serão permitidos acompanhantes dentro dos locais de prova (exceto no caso de lactantes). 

 
Art. 12º Conforme Lei nº 10.014 de 1992 é proibido fumar nas dependências das Escolas, mesmo que no pátio. Não será 

permitido uso de celular e quaisquer aparelhos de comunicação nas dependências das Escolas, inclusive tirar fotos, mesmo que 
no pátio. 

 
Art. 13º Não haverá segunda chamada para realização das provas, nem tolerância para fechamento dos portões, 

independente de qualquer situação alegada.  
 
Art. 14º Em caso de dúvidas os candidatos poderão enviar e-mail para contato@institutounifil.com.br e/ou pelo telefones 

43 3375-7313 ou 3375-7353 de segunda-feira a sexta-feira das 09h às 12h e das 13h30min às 17h. 
 
Art. 15º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
Cornélio Procópio, 28 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

RAFNER AUGUSTO SOARES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO FISCALIZADORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contato@institutounifil.com.br
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ANEXO ÚNICO  
 

CARGO CANDIDATO(A) INSCRIÇÃO IDENTIDADE 
ABERTURA 
PORTÕES 

FECHAMENTO 
PORTÕES 

Técnico em Informática  ADEMIR RODRIGUES DE CARVALHO 009.700.980-67 65699613 08h 08h30min 

Técnico em Informática  ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO 009.701.015-71 109343331 08h 08h30min 

Técnico em Informática  ANDERSON WILLIAN SANTOS TONON 009.701.053-19 109333875 08h 08h30min 

Técnico em Informática  ANTONIO DELVAIR ZANETI 009.700.875-17 80152388 08h 08h30min 

Técnico em Informática  CLAUBER ANTONIO PAESCA 009.700.905-20 82482890 08h 08h30min 

Técnico em Informática  DANIEL LISBOA DOS SANTOS 009.700.841-94 136313924 08h 08h30min 

Técnico em Informática  DOUGLAS DE OLIVEIRA RIBEIRO 009.700.969-95 139645430 08h 08h30min 

Técnico em Informática  DOUGLAS SILVA GOUVÊA 009.701.029-08 93535006 08h 08h30min 

Técnico em Informática  EDGAR DE OLIVEIRA SIMÕES  009.701.053-22 105910231 08h 08h30min 

Técnico em Informática  GLAUBER GABRIEL FABRI 009.700.900-21 487164386 08h 08h30min 

Técnico em Informática  KELSON FELIPE RIBEIRO MANOZZO 009.700.953-54 93069196 09h 09h30min 

Técnico em Informática  LUCIANO ROVANNI DO NASCIMENTO 009.701.051-47 67802721 09h 09h30min 

Técnico em Informática  LUIS ANTONIO PERES SANTOS 009.700.932-05 139822706 09h 09h30min 

Técnico em Informática  NELSON ANTONIO NETO TONEZE 009.701.024-35 132141282 09h 09h30min 

Técnico em Informática  NILTON ISRAEL DA SILVA 009.701.052-86 125706940 09h 09h30min 

Técnico em Informática  PAULO CESAR PAULINO JUNIOR 009.701.023-20 93089294 09h 09h30min 

Técnico em Informática  REINALDO GARCIA 009.700.843-09 56377840 09h 09h30min 

Técnico em Informática  ROGÉRIO TEIXEIRA DE SOUZA 009.700.871-94 8.444.465-0 09h 09h30min 

Técnico em Informática  THAIS BERALDO PARRALEGO 009.700.860-96 99483520 09h 09h30min 

Técnico em Informática  WALLACE ANDREWS NUNES 009.700.870-63 9662.593-6 09h 09h30min 

Técnico em Informática  WILLIAN FERREIRA DA CRUZ 009.700.883-79 105910223 09h 09h30min 

 


