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 E D I T A L Nº 005/REITORIA/2017  
 

 

Dispõe sobre a RETIFICAÇÃO 
do Edital do Processo de Seleção 
Externa de Professores para 
Atuarem como Docentes no 
Campus de Fraiburgo. 

 
A UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP, 

pessoa jurídica de direito privado, por meio do seu Reitor, no uso de 
suas atribuições regimentais e estatutárias torna público a 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL de Nº 001/REITORIA/2017 do Processo de 
Seleção Externa de Professores para atuarem como Docentes da 
Universidade Alto vale do Rio do Peixe, Campus de Fraiburgo , para 
ingresso no 2º semestre/2017, cuja contratação deverá observar a 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, especificando os critérios de 
seleção presentes neste edital, conforme segue, especificamente para 
os seguintes itens:  
 

 
Onde se lê: 
 
2. DAS VAGAS PARA O 1º SEMESTRE DE 2017 

 
2.1  As vagas ofertadas totalizam 8 (oito) vagas e se referem ao 
exercício da função de professor de ensino superior horista com 
iniciação na disciplina discriminada no Anexo I – Quadro de vagas, do 
presente edital. 
2.1.1 A iniciação da disciplina constante no quadro de vagas não 
importará em distribuição definitiva da respectiva disciplina ao 
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professor selecionado e contratado, nem o vinculará ao curso 
mencionado. 

 

Leia-se: 
 
2. DAS VAGAS PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 

 
2.1  As vagas ofertadas totalizam 8 (oito) vagas e se referem ao 
exercício da função de professor de ensino superior horista com 
iniciação na disciplina discriminada no Anexo I – Quadro de vagas, do 
presente edital. 
2.1.1 A iniciação da disciplina constante no quadro de vagas não 
importará em distribuição definitiva da respectiva disciplina ao 
professor selecionado e contratado, nem o vinculará ao curso 
mencionado. 

 

 Este Edital de RETIFICAÇÃO entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário relativas aos itens 
retificados. Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.  
 
Caçador, 19 de junho de 2017. 
 

 
 
Prof. Adelcio Machado dos Santos, Pós-Dr. 
Reitor da UNIARP 


