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EDITAL Nº 03/2011-DCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 considerando a Resolução nº. 027/97-COU; 
 considerando o Edital nº. 143/2011-PRH; 
 considerando o Edital nº. 01/2011-DCA; 
 considerando o protocolizado nº. 8336/2011-PRO; 
 considerando o protocolizado nº. 9885/2011-PRO; 
 considerando o envelope sedex nº. SZ 13110546-8 BR. 
 

TORNA PÚBLICO: 
Fica negado provimento ao pedido de reconsideração protocolizado sob nº. 9885/2011-
PRO, interposto contra o indeferimento da inscrição para o concurso público regido 
pelo Edital nº. 143/2011-PRH para Professor Não- Titular, publicado pelo Edital nº. 
01/2011-DCA, conforme segue: 
 
Área de conhecimento: (02) Fisiologia Vegetal e Botânica 
 
Candidata No de inscrição 
Dilma Daniela Silva 8336/2011-PRO 
Ratifica-se o motivo por não atender ao contido no Edital nº 0143/2011-PRH (Item 4.3 
da letra “a”), que exige fotocópia autenticada dos comprovantes dos requisitos 
exigidos. A candidata não apresentou diploma de graduação autenticado (e sim um 
documento com suposta autenticação, porém fotocópia sem autenticidade 
comprovada), e nem fez juntada do diploma de doutorado autenticado ou documento 
correspondente com a devida autenticação original. A fotocópia do diploma de 
doutorado (sem autenticação) foi anexada a posteriori no recurso protocolizado 
9885/2011-PRO de forma intempestiva. Não atendeu ao requisito de exigência de 
doutorado na área objeto do concurso ou áreas afins e com tese relacionada à fisiologia 
ou botânica de culturas de lavouras ou de olericultura ou de fruticultura. A requerente 
comprovou tese relacionada com uma espécie vegetal (Ligustrum japonicum Thunb- 
espécie exótica, arbustiva de uso ornamental) que não corresponde com os da exigência 
do Edital. 
 
Dê-se ciência. 
Publique-se. 

Umuarama, 31 de agosto de 2011. 
 
 

Prof. Dr. Tiago Roque Benetoli da Silva 
Chefe de Departamento de Ciências Agronômicas 
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