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EDITAL Nº 198/2021-PRH 
 
 

O PRÓ-REITOR DE RECURSOS HUMANOS E ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, considerando o Edital no 135/2019-PRH, 
publicado no Suplemento de Concursos Públicos do Diário Oficial do Estado, em 
11 de outubro de 2019, o Edital nº 040/2020-PRH, e a decisão constante nos 
autos de Mandado de Segurança sob nº 0000906-83.2020.8.16.0190,   
 

 
TORNA PÚBLICO 

 

 
        1. A RETOMADA do processo seletivo para a área (64) Dentística, 
ofertada no Edital nº 135/2019-PRH e suspensa conforme o Edital nº 040/2020-
PRH. 

        2. Que será constituída Nova Comissão de Seleção para a respectiva 
área, de conformidade com o contido no Art.15 da Resolução nº  264/2017-CAD, 
estabelecendo-se, por meio de edital, prazo para impugnação dos membros da 
Comissão de Seleção e atos decorrentes. 

      3. Que para a primeira etapa do processo de seleção em questão, 
correspondente à Prova Escrita, não haverá nova aplicação de prova, devendo a 
Nova Comissão de Seleção proceder à Reavaliação da prova escrita já realizada 
pelos candidatos que se fizeram presentes na data e local anteriormente definidos 
para isso. 

      4. Que para a Prova Didática haverá a Reaplicação da prova àqueles 
candidatos que lograrem classificação na prova escrita, conforme previsto no Art. 
17, § 1º, da Resolução nº  264/2017-CAD. 

     5. Que aos candidatos aprovados na Prova Didática será aberto no 
Sistema de Concursos da UEM – Área Menu do Candidato, novo período para 
inserção de Títulos e Currículo para nova avaliação. 

    6. Que para fins da Avaliação de Títulos e Currículo será aceito somente 
atividades realizadas e respectivos documentos comprobatórios até a data de 
publicação do Edital 135/2019-PRH, ou seja, 11/10/2019.   

   7. Que fica estabelecido por meio do Cronograma anexo a este Edital, o 
período de reavaliação da prova escrita, reaplicação da Prova Didática e a 
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Avaliação de Títulos e Currículos da área (64) Dentística e demais atos 
decorrentes. 

    8. Que permanecem inalteradas as demais disposições contidas no 
Edital nº 135/2019-PRH, naquilo em que não colidirem com as disposições do 
presente edital. 

 
 

Maringá, 02 de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Me. Luís Otávio de Oliveira Goulart 
Pró-Reitor de Recursos Humanos e Assuntos Comunitários 
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CRONOGRAMA PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO – 
RETOMADA PÓS DECISÃO JUDICIAL 

Edital nº 198/2021-PRH 
 

 
PROCEDIMENTOS 

DATAS OU PRAZOS 
PREVISTOS 

 

Divulgação da Portaria da Comissão de Seleção 

 

20/12/2021 

Impugnação dos membros da Comissão 21 e 22/12/2021 

 

Resposta do pedido de Impugnação 12/01/2022 

Reavaliação da prova escrita  13 e 14/01/2022 

Resultado da reavaliação da prova escrita 18/01/2022 

Período para pedidos de reconsideração da 
avaliação da prova escrita 

19 e 20/01/2022 

Resultado da reconsideração da avaliação da prova 
escrita 

21/01/2022 

Divulgação da data, local e horário dos sorteios para 
a prova didática 

21/01/2022 

Sorteio do tema da prova didática 26/01/2022 

Prova didática 27 e 28/01/2022 

Resultado da prova didática 01/02/2022 

Período para pedidos de reconsideração da prova 
didática 

 02 e 03/02/2022 

Resultado da reconsideração da prova didática 07/02/2022 

Período para inserção de títulos e currículo no 
Sistema de Concursos 

09 e 10/02/2022 

Avaliação de títulos e currículos 14 e 15/02/2022 

Resultado da avaliação de títulos e currículos  16/02/2022 

Período para pedidos de reconsideração da 
pontuação da avaliação de títulos e currículo 

17 e 18/02/2022 

Resultado da reconsideração da avaliação de títulos 
e currículo 

22/02/2022 

Resultado Final 24/02/2022 
 

 


