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EDITAL Nº 136/2020-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 72/2020-PRH, publicado 
no Suplemento de Concursos Públicos do Diário Oficial do Estado, em 20 de julho de 
2020, bem como o contido no protocolo nº 400369816/2020-RES e o Ofício nº 
008/2020-DES, resolve 
 

TORNAR PÚBLICO 
 

1. A anulação das notas da prova Didática e da Avaliação de Títulos da 
área (04) Probabilidade e Estatística do Processo Seletivo Simplificado, para 
seleção de Professor Temporário, aberto por meio do Edital nº 72/2020-PRH, em 
razão da infringência do disposto no inciso VII do Art. 15 da Resolução nº 58/2020-
CAD. 

2. Que será constituída nova Comissão de Seleção para a área (04) 
Probabilidade e Estatística, em conformidade com o contido no art. 15 da Resolução 
58/2020- CAD, estabelecendo-se, por meio de edital, prazo para impugnação dos 
membros da Comissão de Seleção e atos decorrentes. A Portaria da referida 
Comissão de Seleção será publicada no endereço www.uem.br/concursos (link 
especifico do Processo Seletivo Simplificado), no dia 16 de novembro de 2020. 

3. Que o período de reavaliação da prova Didática e Avaliação de Títulos e 
currículo da área (04) Probabilidade e Estatística será estabelecido por meio de 
edital específico contendo o cronograma das etapas e demais atos decorrentes. 

4. Que a reavaliação da prova Didática e Avaliação de Títulos e Currículos 
será feita a partir do material já gravado e os Títulos e Currículos já apresentados 
pelos candidatos que se fizeram presentes na prova Didática, durante o período 
previsto no Edital 72/2020-PRH. 

 

 
Maringá, 28 de outubro de 2020. 

 
 
 
 

        
 
 
 

Prof. Me. Luís Otávio de Oliveira Goulart 
Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários 

 
 
 


