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EDITAL Nº 012/2020-PRH 
 
 

O PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias e, considerando o Edital no 135/2019-PRH, publicado 
no Suplemento de Concursos Públicos do Diário Oficial do Estado em 11 de outubro 
de 2019, bem como o contido no protocolo nº 685/2020-DPE e a Portaria nº 056/2020-
PRH, resolve 
 

TORNAR PÚBLICO 
 

A anulação da prova escrita, da prova didática e da prova títulos da área 
(68) Administração Geral do Teste Seletivo, para seleção de Professor Temporário, 
aberto por meio do Edital nº 135/2019-PRH, em razão da infringência do disposto no 
inciso VIII do Art. 15 da Resolução nº 264/2017-CAD. 

2. Que serão mantidas as inscrições dos candidatos inscritos no certame e 
que foram homologadas por meio do Edital nº 167/2019-PRH. 

3. Que será constituída nova Comissão de Seleção para a área (68) 
Administração Geral, em conformidade com o contido no art. 15 da Resolução 
264/2017- CAD, estabelecendo-se, por meio de edital, prazo para impugnação dos 
membros da Comissão de Seleção e atos decorrentes. 

4. Que o período de realização das provas escrita, didática e de títulos e 
currículo da área (68) Administração Geral será estabelecido por meio de edital 
específico contendo o cronograma das etapas de provas e demais atos decorrentes. 

5. Que para fins da avaliação da prova de títulos e currículo serão 
admitidos e mantidos somente os documentos apresentados pelos candidatos à UEM, 
no período de 31/01 a 04/02/2020, não sendo possível a juntada de novos 
documentos. 

 
 

Maringá, 14 de fevereiro de 2020. 
 

 
 
 

        
Prof. Me. Luís Otávio de Oliveira Goulart, 

Pró-reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


