EDITAL Nº 003/2015 – GR
A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Profa. Fátima Aparecida da
Cruz Padoan, nomeada pelo decreto nº 11.435, de 26 de junho de 2014, do Governo do
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo, resolve
TORNAR PÚBLICO o Resultado do Processo Seletivo 2015, na modalidade de ingresso pelo
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, para ingresso nos cursos de graduação da UENP
no ano letivo de 2015, nos termos do disposto do Edital 053/2014 – GR e do Edital 073/2015
– GR.
Art. 1. O Resultado do Processo Seletivo 2015, mediante aproveitamento de notas do Exame
Nacional do Ensino Médio – ENEM, para ingresso nos cursos de graduação da UENP no ano
letivo de 2015, obedece a ordem de classificação contida nos Anexos (Relação de
Classificados pelo ENEM por curso) deste edital.
Art. 2. As vagas não preenchidas pelos candidatos inscritos pelas notas das provas serão
destinadas aos candidatos remanescentes que se inscreveram com as notas do ENEM.
Art. 3. Nos termos do Edital 053/2014 – GR, o candidato aprovado mediante
aproveitamento de notas do ENEM está sujeito às mesmas condições de matrícula dos
demais candidatos.
Art. 4. Os candidatos aprovados no limite das vagas deste Processo Seletivo, relacionados no
anexo deste edital, estão convocados em primeira chamada para efetivar a matrícula,
impreterivelmente, entre os dias 21 e 22 de janeiro de 2015, em horário e local indicados no
Edital 073/2014 - GR.
Art. 5. As condições para a matrícula e demais disposições encontram-se no Edital 073/2014
- GR.
Art 6. Casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Jacarezinho (PR), 19 de janeiro de 2015.
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