
SOJA - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/02/22..................R$ 188,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/02/22..................R$ 93,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia  Preço
11/02/22..................R$ 88,00

Fonte: Seab/Deral/DEB
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• O dia está começando com tempo 
estável nas diversas regiões parana-
enses. As temperaturas estão varian-
do entre 22 ºC no oeste/noroeste e 
15 º no centro-sul do estado.

Mínima:  17°C em Curitiba
Máxima: 30°C em Londrina
Fonte: Simepar. Fechamento desta edição: 11:00.

UEL oferece 616 vagas pelo Sistema de Seleção 
Unificada em 50 cursos

 Estudantes in -
teressados em uma das 
616 vagas da Universida-
de Estadual de Londrina 
(UEL) ofertadas por meio 
do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) devem 
fazer a inscrição a partir da 
próxima terça-feira (15), no 
portal disponibilizado pelo 
Ministério da Educação 

(MEC).
 O SiSU 2022 vai 
selecionar os candidatos 
a partir das notas obtidas 
no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de 
2021. As inscrições pode-
rão ser feitas de 15 a 18 
deste mês.
 Com base nas ins-
crições, o MEC fará uma 

chamada regular no pró-
ximo dia 22 de fevereiro. 
As pré-matrículas na UEL 
deverão ser feitas no perío-
do de 23 de fevereiro a 8 de 
março. Segundo a UEL, os 
candidatos poderão con-
ferir todos os detalhes do 
SISU no edital disponível 
no portal da COPS. Ao todo 
50 cursos de graduação, 

considerando os turnos 
oferecidos, tem vagas 
abertas via SISU este ano.
 Os candidatos 
poderão participar pelo 
sistema de ampla con-
corrência e pelo sistema 
de cotas reservadas para 
pessoas com deficiência, 
para estudantes prove-
nientes do ensino público 
e para autodeclarados ne-
gros. As informações so-
bre quantidade de vagas, 
cursos, turnos e as notas 
mínimas estão contidas 
no Termo de Adesão da 
UEL, também disponível 
no endereço da COPS.  

REMANESCENTES
 De acordo com o 
edital, eventuais vagas re-
manescentes que sobra-
rem da chamada regular 

deverão ser preenchidas 
por meio da Lista de Es-
pera disponibilizada pelo 
SISU. Para constar da 
lista, o candidato deve, 
obrigatoriamente fazer a 
confirmação de interesse 
à vaga junto ao SISU.
 Com base nesta 
lista de espera, a UEL pu-
blicará no próximo dia 14 
de março o edital dos clas-
sificados na 1ª convoca-
ção. O resultado será pu-
blicado no site da COPS. 
Estes classificados deve-
rão fazer a pré-matrícula 
entre 14 e 18 de março, 
no Portal do Estudante de 
Graduação.
 O edital SISU da 
UEL também prevê segun-
da e terceira convocações 
para os candidatos em lista 

de espera nos dias 22 e 29 
de março, respectivamen-
te. Estas convocações 
dependem da realização 
da pré-matrícula dos apro-
vados nas chamadas ante-
riores.
 As aulas do ano 
letivo 2022 da UEL estão 
previstas para terem início 
no dia 1º de agosto próximo.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

UEM orienta fiscais sobre 
protocolos de segurança para o 

vestibular do dia 20

 A Comissão do 
Vestibular Unificado (CVU) 
da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) realiza 
a partir desta quinta-feira 
(10) reuniões com os fis-
cais inscritos no Vestibu-
lar 2021, para orientá-los 
acerca dos protocolos 
de biossegurança que 
serão necessários para 
a realização da prova e, 
também, sobre o uso do 
aplicativo Fiscais UEM, 
desenvolvido pela CVU.
 Para  a tuar  no 
campus sede de Maringá, 
estão cadastrados 680 
fiscais, incluindo fiscais de 
sala, corredor, sanitário, 
bloco e coordenadores 
de sede. O primeiro en-
contro foi realizado no 
Restaurante Universitário 
(RU). Cada reunião terá 
capacidade para até 150 
participantes. Ao todo, 
serão realizadas sete reu-
niões, sendo a última no 
dia 18/02.
 As principais me-

didas adotadas pela CVU 
para minimizar o risco de 
contaminação pelo novo 
coronavírus incluem o 
distanciamento entre as 
carteiras dos candidatos, 
a desinfecção dos locais 
de prova, vias de acesso e 
sanitários, o uso de álcool 
em gel para higienização 
dos candidatos e o uso de 
máscaras durante toda 
a prova. Os candidatos 
também deverão evitar 
compartilhar objetos pes-
soais e consumir alimen-
tos dentro dos locais de 
prova.
 Estes protocolos 
foram elaborados com 
base nas medidas pre-
ventivas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde 
para o enfrentamento da 
Covid-19, que também 
estão sendo rigidamente 
seguidas durante as reu-
niões com os fiscais.
APLICATIVO FISCAIS 

UEM
 Para agil izar a 

relação com os fiscais, 
além de reduzir os custos 
e riscos de contágio com 
o uso de papel, a partir 
do Vestibular 2021 a CVU 
disponibilizará um aplica-
tivo gratuito para uso dos 
fiscais. O programa está 
disponível para celulares 
Android e iOS e permite 
que os fiscais comprovem 
presença em reuniões, 
anexem documentos, 
como o comprovante de 
vacinação, e sejam infor-
mados quando receberem 
o pagamento pelo serviço 
prestado.

EXAME
 O Vestibular de 
2021 da UEM será reali-
zado no dia 20 de feverei-
ro. Este vestibular é para 
ingresso no ano letivo de 
2022 e representa a jun-
ção dos vestibulares de 
inverno e verão que eram 
realizados tradicionalmen-
te. Ao todo, foram homolo-
gadas 14.543 inscrições 
para a prova.

          Processo seletivo do 
Paranacidade para 15 vagas tem 

2,8 mil inscritos
 O processo sele-
tivo do Serviço Autônomo 
Paranacidade, vinculado 
à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas, regis-
trou a inscrição de 2.839 
candidatos. São 15 vagas 
– 14 para profissionais 
com formação em nível 
superior e uma de nível 
médio.
 Para as atividades 
de nível superior os salá-
rios variam de R$ 6.116,00 
a R$ 8.314,00. No cargo 
de Ensino Médio a remu-
neração é de R$ 3.188,00. 
A empresa ainda oferece 
benefícios como vale-re-
feição de R$ 660,00, vale-
-alimentação de R$ 624,00 
e Plano de Saúde. 
 As vagas de nível 
superior são para admi-
nistrador de empresa; ad-
vogado; administrador de 
banco de dados; analista 
de suporte; analista de 
desenvolvimento de siste-
ma; contador; economista; 

engenheiro ambiental; en-
genheiro civil; engenheiro 
eletricista; engenheiro 
mecânico; psicólogo do 
trabalho e tecnólogo em 
gestão de recursos hu-
manos. A vaga de nível 
médio é para a função de 
assistente técnico admi-
nistrativo.

PRÓXIMAS ETAPAS
 A prova objetiva 
será aplicada em 13 de 
março em locais e horários 
a serem divulgados no 
SITE da realizadora da 
seleção, a Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to da Universidade Esta-
dual de Londrina – Fauel 
, que divulgará também o 
Edital de Ensalamento.
 A divulgação das 
notas definitivas e a con-
vocação para a entrega 
de títulos estão marcadas 
para 6 de abril. A entrega 
dos títulos ocorrerá em 11 
e 12 de abril. Estão mar-
cadas para 13 de maio a 
divulgação da classifica-

ção e a homologação final.
 O certame ob-
serva a Legislação Espe-
cífica, de acordo com as 
regras estabelecidas no 
Edital.

CREDIBILIDADE
 O secretário de 
Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas e 
superintendente do Pa-
ranacidade, Augustinho 
Zucchi, disse que o gran-
de número de inscritos é 
resultado da credibilidade 
do Estado. “O Paranaci-
dade é responsável pela 
estruturação e execução 
de muitos projetos do 
Governo. O governador 
Ratinho Junior colocou 
no Paranacidade uma 
estrutura capaz de alavan-
car projetos e programas 
fundamentais ao Paraná, 
e tudo isso dá a dimensão 
e a credibilidade que a 
empresa tem junto às ins-
tituições e à população. 
Daí essa enorme procura”, 
afirmou.


