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EDITAL 186/2017-PRH 
 
 

O PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas atribuições e considerando 
o Edital no 172/2017-PRH, publicado no Suplemento de Concursos Públicos do Diário 
Oficial do Estado em 14 de novembro de 2017, resolve  

 
 

TORNAR PÚBLICA 
 
 
A alteração  do Edital no 172/2017-PRH no que se refere a forma de comprovar pós-
graduação, contidas no subitem 7.1, II e III, que passam a ser: 

 

II. Comprovante de especialização: fotocópia do Certificado de conclusão e 
fotocópia do histórico do curso de especialização. Na ausência do Certificado de 
conclusão apresentar fotocópia da ata de defesa que comprove a obtenção do 
título de especialista em instituição de educação superior devidamente 
credenciada ou apresentar declaração que comprove a obtenção do título de 
especialista em instituição de educação superior devidamente credenciada. Em 
ambos os casos deverão constar, no mínimo, a área de conhecimento do curso, 
a carga horária do curso, a relação das disciplinas, nota ou conceito obtido pelo 
aluno, nome e titulação do corpo docente e histórico do curso. 

III. Comprovante de mestrado ou doutorado: fotocópia (frente e verso) do 
diploma e fotocópia do histórico escolar. Na ausência do diploma, apresentar 
fotocópia da ata de defesa que comprove a obtenção do título ou declaração que 
comprove a obtenção do título. Em ambos os casos deverá ser apresentada 
fotocópia do histórico do mestrado ou doutorado. 

 

 
A retificação do Edital no 172/2017-PRH no Item 11, subitem 11.3, que passa a ser: 
 

11.3 - O contratado ao completar 75 (setenta e cinco) anos de idade terá o 
contrato encerrado, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar 152, de 03 de 
dezembro de 2015. 

 

 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 
Área de conhecimento ou matéria(s): 
(73) Projeto 
Onde consta: Local de atuação Câmpus Sede – Maringá – PR. 
Alterar para: Local de atuação Câmpus Sede – Maringá – PR e Câmpus Regional do 
Arenito – Cidade Gaucha – PR 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 
Área de conhecimento ou matéria(s): 
(29) Ética e Epistemologia 
Onde consta: Câmpus Regional de Cianorte  – Cianorte – PR. 
Alterar para: Local de atuação Câmpus Sede – Maringá – PR e Câmpus Regional de 
Cianorte  – Cianorte – PR. 

 
 

Maringá, 23 de novembro de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 

Prof. Me. Luís Otávio de Oliveira Goulart, 
Pró-reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitár ios.  


