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EDITAL PROFSAUDE-UFPR 1-2020 

 
ENSALAMENTO 

 

Chamada de Seleção Pública 2019 - PROFSAUDE / MPSF - - TURMA 
MULTIPROFISSIONAL 

 
As provas serão realizadas em data e horário conforme o edital de Prorrogação do 
Cronograma do Processo Seletivo, da Chamada de Seleção Pública 2019 - PROFSAUDE / 
MPSF, entretanto vale lembrar: 
 
1) O ingresso do candidato ao local de prova deverá ser feito mediante a apresentação do 
documento original de identidade, com foto, ou equivalente. 
 
2) Não será permitido o ingresso no local da prova após o horário de início da mesma. 
 
3) Não será permitida a entrada do candidato no local de prova portando quaisquer tipos de 
aparelhos eletrônicos. Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá ser 
entregue ao fiscal de sala. O mesmo só será devolvido ao término da prova do respectivo 
candidato. 
 
4) É facultativo o uso de dicionário (formato impresso) na prova de inglês, mas não será 
permitida a utilização de quaisquer recursos eletrônicos (tradutor, palm top, etc). 
 
5) Na prova escrita de conhecimentos, não será permitida qualquer consulta. Assim, não será 
permitida a utilização de quaisquer anotações, recurso impresso ou eletrônico (tradutor, palm 
top, etc). 
 
6) Os candidatos realizarão as provas nas seguintes salas e locais de prova: 
 
A) Prova de Inglês, dia 10/02/2020, das 09 às 12 horas, nas salas de aula 13 e 14, no Setor 
de Ciências da Saúde, na Av. Prefeito Lothário Meissner n° 632, Campus Botânico da UFPR, 
Curitiba, Paraná. 
 
B) Prova de Conhecimentos Específicos, dia 10/02/2020, das 13h30 às 17h30, nas salas de 
aula 13 e 14, no Setor de Ciências da Saúde, na Av. Prefeito Lothário Meissner n° 632, 
Campus Botânico da UFPR, Curitiba, Paraná. 
 
7) A distribuição dos candidatos por salas estarão afixadas no local de prova. 
 
Curitiba, 27 de janeiro de 2020. 
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Coordenador Acadêmico UFPR 
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